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ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Nazwa:  Miasto Piotrków Trybunalski 
Adres:   Pasaż Karola Rudowskiego 10  

Piotrków Tryb. 97-300  
Telefon:   (0 -44) 732-77-96 
Telefaks:   (0 -44) 732-77-98 
REGON:   590648468 
NIP:   771-27-98-771  
 
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 
14 000 euro a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759        
z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
CPV, 45332000-3, 45331100-7, 45324000-4, 45453000-7, 45321000-3, 45261300-7, 

45421000-4, 45410000-4, 45223110-0, 45430000-0, 45453100-8, 45311000-0, 
45111300-1. 

 
Zakres robót: 
ROBOTY BUDOWLANE 
1. Komin kotłowni  
 Istniejący komin kotłowni węglowej z uwagi na modernizacje źródła ciepła  
i wykonanie węzła cieplnego zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej należy zaślepić 
blachą tytanowo- cynkową. 
 
2. Wentylacje dachowe nad pomieszczeniami sali gimnastycznej oraz sceny  

  Z uwagi na brak prawidłowej wentylacji pomieszczenia sali gimnastycznej oraz 
sceny należy zamontować w połaci dachu obrotowe nasady kominowe typu 
„turbowent” ( 5szt.) o średnicy kominka Ø 150-ocieplone na odcinku poddasza. 

 W czasie eksploatacji sali gimnastycznej należy zwrócić szczególną uwagę na 
odpowiednie jej  wietrzenie poprzez przewietrzanie otworami okiennymi w czasie 
przerw lekcyjnych. 

 
3. Naprawa zarysowanych fragmentów ścian zewnętrznych od strony wew. 
patio (ok. 15mb) 
          Strefy zarysowanych fragmentów ścian głównego budynku szkoły oraz sali 
gimnastycznej (od strony  wew. patio) należy naprawić za pomocą systemowego 
zbrojenia. Specyficzna  konstrukcja  prętów  wg technologii zapewnia dużą 
wytrzymałość na rozciąganie ściany i  jednocześnie dużą  odkształcalność 
pozwalającą na znaczne przemieszczenia konstrukcji.  Wysoka wytrzymałość stali 
 oraz unikatowy kształt zbrojenia w połączeniu z odpowiednim  zaczynem 
zapewnia bardzo  efektywny rodzaj wzmocnienia. Wzmocniona ściana staje się 
 przez to mało wrażliwa na dalsze  ewentualne przemieszczenia. 
 
            Kolejność wykonywanych prac naprawczych: 

 Usunąć warstwę tynku zarysowanej strefy na szerokości co najmniej na 100cm 
z obu stron  pęknięcia lub rysy. Usunięcie tynku powinno być wykonane w 
obszarze, co najmniej o 3-5 warstw  cegieł powyżej i poniżej końca najdłuższej 
rysy. 
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 Wypełnić zaprawą cementową wszystkie rysy i spękania metodą iniekcyjną (na 
pełną grubość  muru). Przed przystąpieniem do iniekcji brzegi 
wypełnianych rys muszą mieć odpowiednią przyczepność i wytrzymałość. 
Czyszczenie rys powinno odbywać się przy pomocy sprężonego  powietrza lub 
wodą pod wysokim ciśnieniem. Przed rozpoczęciem iniekcji należy zasklepić 
 rysy i zamontować pakery. Suche rysy przed rozpoczęciem iniekcji należy 
zwilżyć wodą. Mineralny materiał iniekcyjny przygotować z mieszaniny 
cementu portlandzkiego i wody z upłynniaczem i stabilizatorem. Najlepiej 
zastosować gotowy produkt np. bezskurczową zaprawę montażową - o 
dobranej konsystencji zgodnie z warunkami stosowania. Materiał wypełniający 
należy iniektować  pod ciśnieniem 8 bar. Odpowiednimi urządzeniami do iniekcji 
są membranowe pompy iniekcyjne. Iniekcję należy przeprowadzać aż do 
momentu wypłynięcia zawiesiny przez paker kontrolny. Wówczas mamy 
pewność, że puste przestrzenie zostały  wypełnione. Iniekcję należy rozpocząć 
od dołu, wypełniając pęknięcia ku górze. W przypadku wystąpienia mocno 
skorodowanych warstw cegły należy dokonać przemurowań na głębokość min. 
1/2 cegły z przewiązaniem na 1 cegłę, stosując cegłę ceramiczną pełną 
kl.15MPa na zaprawie cementowo– wapiennej. 

 Usunąć zaprawę z poziomych spoin muru na głębokość 3cm możliwie w każdej, 
a co najmniej, w ·co trzeciej spoinie. 

 Wyczyścić dokładnie szczeliny z pyłu (odkurzaczem) i spryskać je wodą. 

 Przyciąć spiralne pręty o średnicy 8mm i długości 60cm z zagiętymi końcami 
pod kątem prostym  na  długości 10cm, tak aby zagięte końce prętów były 
usytuowane ok. 50cm poza rysą. 

 Wypełnić każdą szczelinę pierwszą warstwą o grubości 15 mm mieszanki 
cementowej . 

 Włożyć pręt i przykryć go kolejną warstwą zaprawy do uzyskania dobrego 
pokrycia tak aby  pozostawić miejsce na ostateczne wykończenie. Pozwolić żywicy 
zastygnąć (zazwyczaj 15 do 20  minut). 

 Miejsca wzmocnień muru zwilżać okresowo wodą. 

 Wypełnić ewentualne nierówności pozostawiając ścianę do wykończenia wg 
wskazań zawartych w  części architektonicznej projektu. 
 
4. Stolarka drzwiowa  
1. Istniejące zewnętrzne drzwi do sali gimnastycznej (od strony wew. patio) 1 szt. 
(130x300) należy  wymienić na rozwierane (w istniejącym otworze), w konstrukcji 
profili aluminiowych „ciepłych” z  przeszkleniem w górnej części skrzydeł (szkło min. 
U- 1,1,  hartowane od wewnątrz) .Konstrukcja  malowana proszkowo na kol. biały, 
wyposażona w zamek. 
2. Istniejące drewniane drzwi do węzła cieplnego 2 szt. (90x200) należy wymienić 
na rozwierane,  stalowe, techniczne, wyposażone w zamek. 
 
5. Remont ściany na II kondygnacji (pom.09) 
 Istniejące  ściany korytarza wykonane w konstrukcji drewnianej, tynkowanej 
tynkiem wapiennym na podłożu z trzciny oraz zewnętrznie usztywnioną, wtórną 
warstwą  z tynku  żywicznego na siatce  z włókien szklanych (z uwagi na zły 
stan techniczny oraz nieprawidłowo wykonane naprawy) należy  poddać remontowi. 
W związku z powyższym istniejące warstwy tynku na trzcinie należy usunąć a  nowe 
warstwy wykończeniowe istniejącej ściany wykonać z płyt gipsowo- włóknowych 
2x12,5mm na stalowym stelażu wyrównującym mocowanym do konstrukcji ściany. 
Oczyszczoną konstrukcję ściany  przed montażem płyt należy obłożyć folią PE 
 Wykończenie ściany- tynk żywiczny, jako lamperia oraz powyżej - 2x farbą 
emulsyjna- zgodnie z kolorystyka szkoły. 
 Styk podłogi ze ścianą obłożyć cokołem z płytek gresowych na kleju fleksyjnym. 
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6. Ocieplenie stropu nad sala gimnastyczną 
a)Istniejący drewniany strop  należy docieplić poprzez: 
b)Wykonanie dwukrotne impregnacji (wcieranie pędzlem) konstrukcji drewnianej 

stropu oraz więźby i  sufitu dachu - III- fazowym środkiem zabezpieczającym 
przed działaniem ognia, grzybów i owadów 

c)Po całkowitym wyschnięciu preparatu należy nałożyć folię PE 
d)Wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej (granulat) grubości 16cm 
 
7. Ocieplenie stropu pomiędzy I i II piętrem- (pom. II piętra- 01,02,05,16) 
 Istniejący drewniany strop ze ślepym pułapem należy docieplić poprzez: 
1. Usunięcia glinianej polepy ze ślepej podłogi 
2. Wykonanie dwukrotne impregnacji (wcieranie pędzlem) konstrukcji drewnianej 
stropu oraz więźby  dachu - III fazowym środkiem zabezpieczającym przed działaniem 
ognia, grzybów i owadów 
3. Po całkowitym wyschnięciu preparatu należy nałożyć folię PE 
4. Wykonanie podkonstrukcji z drewnianych ,impregnowanych legarów 5/10cm w 
rozstawie co 65 cm  
5. Wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej (granulat) grubości 16cm 
6. Zamocowanie do drewnianych legarów  podłogi z płyt OSB 22   
 
8. Ocieplenie stropu nad  II piętrem-pozostałe pomieszczenia 
 Istniejący drewniany strop ze ślepym pułapem należy docieplić poprzez: 
7. Usunięcia glinianej polepy ze ślepej podłogi 
8. Wykonanie dwukrotne impregnacji (wcieranie pędzlem) konstrukcji drewnianej 
stropu oraz więźby  dachu III fazowym środkiem zabezpieczającym przed działaniem 
ognia, grzybów i owadów 
9. Po całkowitym wyschnięciu preparatu należy nałożyć folię PE  
10. Wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej (rolowanej) grubości 16cm 
 
9. Ocieplenie zewnętrzne ścian pomieszczeń  II piętra 
 Istniejący drewniane ściany należy docieplić poprzez: 
11. Wykonanie dwukrotne impregnacji (wcieranie pędzlem) konstrukcji drewnianej  
12.  dachu III fazowym środkiem zabezpieczającym przed działaniem ognia, 
grzybów i owadów 
13. Po całkowitym wyschnięciu preparatu należy nałożyć folię PE  
14. Wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej (rolowanej lub w płytach) grubości 
16cm 
15. Ocieplenie zabezpieczyć poprzez nałożenie folii paro- przepuszczalnej 
16. Uwaga: W częściach budynku-nad klatkami schodowymi ocieplać od dołu z 
podwieszonym sufitem z  płyt GKFI na stelażu. 
 
10. Istniejąca wentylacja pomieszczeń szkolnych ok 30 szt. 
 Należy wykonać sprawdzenie drożności wszystkich przewodu wentylacyjnego 
przez kominiarza a  w przypadku jej braku oczyścić i udrożnić. 
 
11. Remont pomieszczenia węzła cieplnego, składu opału 
 Ze względu na zły stan techniczny wypraw tynkarskich oraz występujące zacieki 
w pomieszczeniu  przewidzianym na lokalizację węzła cieplnego należy zbić 
wszystkie tynki( łącznie z sufitowymi) ,  następnie wykonać szczotkowanie ścian i 
pokryć je poniższymi materiałami renowacyjnymi, które  odbiorą wilgoć z mokrych 
murów i zmagazynują sole: 
1)Roztwór do usuwania grzybów i alg 

Zużycie: ok. 0,1 kg/m2 przy dwukrotnym nakładaniu 
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Gotowy do użycia roztwór do usuwania grzybów i alg z powierzchni elewacji 
i ścian. Preparat przeznaczony także do zabezpieczania wykończonych 
powierzchni. 

1. Powierzchnia odgrzybiona następnie powinna być zmyta. 
1. Obrzutka renowacyjna 

Zużycie: ok. 5 kg/m (przy kryciu 50%); ok. 10 kg/m2 (przy kryciu 100%) 
Zwiększająca przyczepność podłoża obrzutka wstępna. 

2. Warstwa nawierzchniowa  
tynk renowacyjny trasowy jednowarstwowy, naturalnie biały, trasowo- wapienny 
tynk do obróbki ręcznej i maszynowej, na zewnątrz i do wewnątrz, hydrofobowy. 
Ziarno 1 mm. 
 
Wykończenie ścian dla węzła cieplnego -  Ściany, podłogę -po całkowitym 
wyschnięciu wszystkich warstw należy pokryć płytkami gresowymi (w kol. beżu) 
na kleju elastycznym z fugą szer. min.2mm. 
Uwaga-na istniejącej posadzce po oczyszczeniu i usunięciu odspojonych 
fragmentów( przed ułożeniem płytek wykonać wylewkę samopoziomującą. Sufit 
pokryć 2x farbą emulsyjną 
Wykończenie ścian dla pomieszczenia  składu opału- ściany i sufit pokryć 
2x farbą emulsyjną ,podłogę -po całkowitym wyschnięciu wszystkich warstw 
należy pokryć płytkami gresowymi (w kol. beżu) na kleju elastycznym z fugą 
szer. min.2mm. 

 
12. Wewnętrzne schody do kotłowni 
 Wewnętrzne schody do kotłowni  poddać remontowi poprzez piaskowanie, 
zabezpieczenie  antykorozyjne, montaż powtórny), zabezpieczyć  
jednoskładnikową farbą schnącą na powietrzu,  przeznaczoną do 
antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych (stal, żeliwo). 
 
13. Obróbki blacharskie gzymsów, parapetów okien parteru , I piętra, II pietra 
 Wszystkie obróbki blacharskie gzymsów, parapetów okien parteru, I piętra, II 
pietra wykonać  (wymienić)  z blachy stalowej powlekanej gr.0,8mm w kolorze 
brązu (zgodnie z kolorystyką  obróbek stalowych dachu) po ostatecznych 
obmiarach z natury. 
 
14. Blendy w otworach wentylacyjnych (do str. ul. Szmidta) 

Należy wykonać montaż 2 szt. paneli ok.  60x30cm z otworem Ø 50mm (wloty 
dla nietoperzy) w otworach wentylacyjnych poddasza (od strony ul. Szmidta) -
panel ze sklejki wodoodpornej malowany na brązowo. 

15. Montaż nawietrzaków szczelinowych we wszystkich oknach bud. 
szkolnych , sali gimnastycznej 
We wszystkich oknach należy wykonać montaż nawietrzaków szczelinowych w 
celu poprawienia parametrów wentylacji grawitacyjnej i przewietrzania. 

16. Wymiana rur spustowych wody deszczowej 
Rury spustowe wód opadowych z dachu (do str. ul. Szmidta) należy wymienić 
na stalowe powlekane Ø 150gr., 0,8mm w kolorze brązu (zgodnie z kolorystyką 
obróbek stalowych dachu) po ostatecznych obmiarach z natury 

17.       Branże związane z zakresem inwestycji: 
3. Instalacje C.O. - projekt wewnętrznej instalacji 
4. Instalacje elektryczne-projekt instalacji zasilania i nadzoru pomieszczenia 

węzła cieplnego. 
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UWAGA:  Wszelkie wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy wyroby należy 
rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów 
jakościowych. Projektant dopuszcza wykonanie prac innymi  materiałami z 
zastrzeżeniem, że nie odbiegają one, jakością i standardem od przyjętych w 
kosztorysie oraz  dokumentacji projektowej. 
 
ROBOTY  SANITARNE 
Węzeł cieplny  

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi, w celu dostarczenia do 
budynku ciepła na potrzeby c.o. projektuje się indywidualny węzeł kompaktowy 
(wymiennikowy). Celem, jaki zakładamy przy projektowaniu węzła cieplnego c.o. jest 
uzyskanie komfortu cieplnego ogrzewanych pomieszczeń.  

1.1. Wyposażenie węzła cieplnego. 

Węzeł powinien być wyposażony w następujące grupy urządzeń: 

 wymiennik ciepła c.o., 

 pompę obiegową : c.o.  

 urządzenia automatycznej regulacji, 

 urządzenia filtrujące, 

 układ uzupełnienia instalacji c.o., 

 naczynie wzbiorcze ciśnieniowe, 

 osprzęt (zawory zaporowe, bezpieczeństwa), 

 urządzenia do kontroli i pomiarów, 

 urządzenia elektryczne 

 wszelkie niezbędne połączenia rurowe. 
Projektowane węzeł cieplny wyposażony będzie w skrzynkę rozdzielczą, z 

której zasilane będą urządzenia elektryczne. 
Obliczenia, dobór wymienników, wykaz urządzeń wchodzących w skład węzła 

oraz schemat węzła stanowią załącznik do części opisowej projektu. 

1.2. Wymiennik ciepła. 

Transformacja parametrów termodynamicznych w węźle następuje w 
wymienniku płaszczowo-rurowym. Wymienniki te zapewniają wysokie schłodzenia 
wody sieciowej. Kompaktowy układ węzła i odpowiedni układ zamocowania który 
uniemożliwia przenoszenia na jego króćce sił i momentów gnących od instalacji. 

1.3. Pompa obiegowa c.o. 

Prawidłowy obieg wody instalacyjnej c.o. zapewnia pompa obiegowa. Specjalny 
układ sterowania powoduje cykliczne, krótkotrwałe uruchamianie pompy c.o. w okresie 
letnim. 

1.4. Urządzenia automatycznej regulacji. 

Węzeł cieplny wyposażony będzie w system automatycznej regulacji 
temperatury w instalacji co. System tworzą: 

 elektroniczny regulator temperatury c.o  

 zawór regulacyjny DN25 kvs 4,0 z siłownikiem  

 czujnik temperatury wody sieciowej c.o. 

 czujnik temperatury instalacji c.o., 

 czujnik temperatury zewnętrznej. 

 termostaty bezpieczeństwa. 
Stabilizację przepływu i ciśnienia po stronie sieciowej węzła osiąga się przez 

zastosowanie regulatora różnicy ciśnień i przepływu kvs 6,3 DN25 
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1.5. Urządzenia filtrujące. 

W celu zabezpieczenia urządzeń przed zanieczyszczeniami mechanicznymi 
zastosowano po stronie sieciowej filtroodmulacz magnetyczny DN32. Po stronie 
instalacyjnej c.o. oraz na uzupełnieniu zładu zastosowano filtry siatkowe odpowiednio 
DN65 i DN15. 

1.6. Układ uzupełnienia zładu instalacji co. 

Projektowany węzeł cieplny będzie wyposażony w system uzupełnienia zładu 
instalacji co składający się z: 

 zaworów odcinających, 

 wodomierza, 

 zaworu zwrotnego 

 Zaworu elektromagnetycznego z cewką uruchamianego z regulatora 
zapewniającego dopuszczanie wody z funkcją blokady uzupełnienia w 
przypadku rozszczelnienia instalacji wewnętrznej 

1.7. Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe instalacji co. 

W celu zabezpieczenia instalacji c.o przed nadmiernym wzrostem ciśnienia na 
skutek powiększania objętości nośnika ciepła przy wzroście temperatury 
zaprojektowano ciśnieniowe naczynie wzbiorcze. Dobrano naczynie przeponowe o 
pojemności 140l (jest to naczynie przeponowe typu zamkniętego. Elastyczna przepona 
oddzielająca poduszkę gazową od nośnika ciepła, zabezpiecza zład przed 
napowietrzeniem. Projektowane naczynie wzbiorcze będą montowane w 
pomieszczeniu węzła, co znacznie uprości obsługę eksploatacyjną.) 

1.8. Osprzęt (zawory zaporowe, bezpieczeństwa, zawór regulujący natężenie 
przepływu). 

Węzeł cieplny będzie wyposażony w zawory odcinające: 

 po stronie parametrów wysokich – zawory kołnierzowe odcinające oraz 
zawory kulowe odpowietrzenia i odwodnienia spawane i kołnierzowe. 

 po stronie parametrów niskich – zawory kulowe odcinające gwintowane i 
spawane. 

Cały system c.o. wraz z urządzeniami współpracującymi (wymienniki, pompy, 
naczynie ciśnieniowe) jest zabezpieczony od wzrostu ciśnienia ponad wartość 
dopuszczalną za pomocą dwóch zaworów bezpieczeństwa DN25 3,0bar. 

Po stronie wody sieciowej nie jest wymagany zawór bezpieczeństwa, ponieważ 
wszystkie urządzenia w tym obiegu muszą wytrzymać ciśnienie robocze sieci, a cały 
system jest zabezpieczony w źródle ciepła. 

W celu odpowietrzenia węzła w najwyższych jego punktach zamontowane będą 
przewody odprowadzające powietrze wyposażone w zawory kulowe. W najniższych 
miejscach węzła - po stronie sieciowej i instalacyjnej – zostaną zamontowane 
przewody z zaworami kulowymi, które umożliwią odwodnienie urządzeń. Urządzeniem 
regulującym natężenie przepływu nośnika ciepła, będzie regulator różnicy ciśnienia i 
przepływu DN25 montowany na rurociągu zasilającym z sieci cieplnej (po stronie 
wysokich parametrów). 

1.9. Urządzenia do kontroli i pomiarów. 

Węzeł cieplny będzie wyposażony w urządzenia pozwalające mierzyć zużycie 
energii cieplnej oraz kontrolować pracę węzła: 

1. Ultradźwiękowy licznik energii cieplnej składający się z: 

 miernika objętości przepływu, 

 dwóch czujników temperatury, 

 elektronicznego mechanizmu liczącego. 
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Przelicznik z czujnikami temperatury jest zespołem, który mierzy temperaturę 
wody sieciowej na zasilaniu i na powrocie węzła, otrzymuje sygnał z miernika 
przepływu, a następnie oblicza i wskazuje ilość dostarczonego ciepła.  

2. Termometry techniczne - zamontowane w miejscach pomiaru temperatury 
czynnika grzewczego, 

3. Manometry - zamontowane w punktach, gdzie następuje zmiana ciśnienia. 

1.10. Połączenia rurowe. 

Linie przesyłowe wody sieciowej i instalacyjnej w zakresie węzła cieplnego będą 
wykonane z rur czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219. Łączenia między nimi zostaną 
wykonane za pomocą spawania. 

1.11. Pomieszczenie węzła 

Projektowany węzeł cieplne zainstalowany będzie w przeznaczonym do tego 
celu pomieszczeniu. Zaprojektowany węzeł jest węzłem kompaktowym z możliwością 
demontażu. Wielkość podzespołów pozwala na zastosowanie transportu ręcznego 
poprzez drzwi o wymiarach 0.8 x 2.0 metra. 

W pomieszczeniu węzła należy wykonać dwa wpusty podłogowe DN100, 
podłączenie pod spusty z rozdzielaczy oraz zamontować nowy zlew techniczny. Spływ 
ścieków do studzienki-schładzającej DN1000 przykrytej włazem typu lekkiego. 
Pojemność studni min 750 ltr co stanowi połowę zładu instalacji grzewczej. Studzienkę 
wyposażyć w typową pompę do wody brudnej, pływakową o maksymalnej 
temperaturze pracy 55°C. Odpływ z pompy do istniejącego pionu kanalizacyjnego. 
Instalację kanalizacji grawitacyjnej w obrębie pomieszczenia węzła wykonać z rur 
żeliwnych, odcinek kanalizacji tłocznej z rur PE-HD DN40, natomiast odpowietrzenie z 
rur PCV typu HT. 

W pomieszczeniu węzła zostanie zamontowany zlew techniczny z wylewką 
wody zimnej i ciepłej oraz polewaczka DN1/2’ z możliwością podłączenia węża. 
Instalację wody należy zasilić z istniejących przewodów rozprowadzających. 
Odprowadzenie ścieków ze zlewu technicznego do istniejącego pionu należy wykonać 
z rur PCV DN50. 

Istniejące pomieszczenie węzła posiada dwa okna o wymiarach 0,9x0,9m 
zapewniające oświetlenie naturalne pomieszczenia. Wentylacja wywiewna 
grawitacyjna pomieszczenia węzła realizowana jest przez istniejące kanały wywiewne.  

1.12. Uwagi do wykonania węzła cieplnego. 

Po wykonaniu montażu urządzeń, należy przeprowadzić próbę ciśnieniową, w 
celu wyeliminowania ewentualnych nieszczelności w całym układzie. 

Wszystkie przewody przesyłowe zostaną zabezpieczone przed korozją za 
pomocą powłok ochronnych, a następnie pokryte lakierem do metalu. 

Wymienniki cieplne, osprzęt i linie przesyłowe w granicach węzła cieplnego 
zostaną pokryte izolacją termiczną typu STEINONORM. 

Włączenie węzła do pracy wymaga podłączenia króćców: zasilania i powrotu 
wody sieciowej, zasilania i powrotu instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, 
ciepłej i cyrkulacyjnej a także naczynia wzbiorczego przeponowego c.o.  

Aby zapewnić prawidłową pracę węzła należy, po uruchomieniu węzła, 
przeprowadzić regulację automatyki ciepłowniczej. Uruchomienie węzła cieplnego  jak 
również koszty z tym związane po stronie Wykonawcy.  

Pozostałe warunki wykonania i odbioru węzłów cieplnych dla branży 
ciepłowniczej mają być wykonane zgodnie z normami: 

PN-B-02423:1999/Ap1:2000- Ciepłownictwo - Węzły ciepłownicze - Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

Urządzeniami ,które podlegają dozorowi przez UDT są: zamknięte naczynia 
przeponowe typu Reflex , wymienniki ciepła , filtroodmulniki w zależności od średnicy 
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oraz osprzęt zabezpieczający czyli zawory bezpieczeństwa. Wykonawca zgłasza 
powyższe urządzenia do UDT przed ostatecznym odbiorem. Koszty zgłoszenia, 
dopuszczenia i rejestracji urządzeń ponosi Wykonawca robót. 

2.0. Uwagi końcowe. 

Prace wykonywać zgodnie z: 

 Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 8. -Warunki Techniczne 
wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych 

 Warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 – „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.nr 75 z 2002r, poz.690 z późn. zm.), 

 Projekt rozpatrywać razem z projektem architektonicznym oraz projektami 
branżowymi, 

 Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom 
techniczno – budowlanym i prawnym, które można stosować w odniesieniu do 
tego obiektu. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, izolacji 
cieplnej i dźwiękowej. 

 W czasie budowy należy zachować właściwe warunki BHP i p.poż. dotyczące: 
robót montażowych instalacji. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania 
obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych (w 
trakcie budowy) wymogów władz administracyjnych. 

 Przy wyborze stosowanych materiałów i urządzeń technicznych należy 
kierować się ich jakością, mając na uwadze takie kryteria jak: trwałość, 
niewielka ilość niezbędnych prac konserwacyjnych przy ich eksploatacji, 
funkcjonalność, energooszczędność 

 Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa 
Budowlanego) muszą mieć dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania. 

 Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej 
przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie 
wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i 
rozwiązań konstrukcyjnych. 

 Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 
o wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez 

wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie 
zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa, 

o decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny 
być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennik 
budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - również 
potwierdzone przez autora projektu, 

o wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 

3.0. Informacje dotyczące B.I.O.Z. 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia stanowi podstawę do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego oraz warunki 
prowadzenia robót. 
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Obowiązek sporządzania przed rozpoczęciem budowy planu „bioz” spoczywa 
na kierowniku budowy.  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia składać się będzie z części opisowej 
oraz z części graficznej. 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji robót. 

 Całe zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt budowy węzła cieplnego dla 
potrzeb istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 - Piotrków Trybunalski, 
ul. Szmidta 3, dz. nr ew. 168. 

Kolejność wykonywania poszczególnych robót wynika z ogólnych zasad wiedzy 
technicznej i nie zamierza się wprowadzać żadnych eksperymentalnych metod 
prowadzenia budowy. 

 Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
i czas wystąpienia: 

1. montaż rurociągów – szczególną uwagę należy zwrócić przy pracach 
związanych z łączeniem za pomocą spawania poszczególnych 
elementów instalacji. 

2. podłączenie instalacji do źródeł zewnętrznych poprzedzić odpowiednimi 
próbami a ponadto poinformować o tym całą załogę i sprawdzić, czy 
podłączenie nie spowoduje dodatkowych zagrożeń. 

 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

1. przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy 
pracownik winien być przeszkolony w zakresie bhp prac instalacyjnych i 
ogólnobudowlanych, 

2. przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z 
dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w 
uzgodnieniach , zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót; 
całość prac należy wykonać z „Warunkami technicznymi i odbioru robót 
budowlano- montażowych”, przepisami bhp i p.poż. oraz warunkami 
zawartymi w rozporządzeniach, 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

1. drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny być przejezdne, zabrania się 
składowania na nich materiałów budowlanych i sprzętu, 

2. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt 
p.poż., 

3. umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo 
- informacyjnych. 

 
Instalacja centralnego ogrzewania  
 
Budynek szkoły posiada istniejącą wodna instalację centralnego ogrzewania 

pracująca w układzie otwartym zasilaną z kotłowni węglowej zlokalizowanej w piwnicy 
budynku. Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia zostaną 
zlikwidowane. Na terenie posesji szkoły znajduje się budynek warsztatów szkolnych 
który posiada podłączenie z istniejącej kotłowni przeznaczone do likwidacji. Istniejące 
podłączenie zostanie zastąpione nowym wykonanym w technologii preizolowanej. Do 
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celów projektu przyjęto zapotrzebowanie ciepła dla budynku warsztatowego na 
poziomie 12 636W 

Budynek szkoły zostanie podłączony do sieci cieplnej (według osobnego 
opracowania) a w pomieszczeniu kotłowni zostanie zlokalizowany jednofunkcyjny, 
kompaktowy węzeł cieplny (według osobnego opracowania). 

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje wykonanie projektu instalacji c.o., 
obliczenie bilansu cieplnego oraz dobór rurociągów i urządzeń grzewczych dla potrzeb 
istniejącego, termomodernizowanego budynku oraz budynku warsztatowego (bez 
wymiany instalacji i grzejników w budynku). 

3. Instalacja ciepła między budynkami. 

Instalację zasilającą budynek warsztatowy wykonać z rur stalowych 
preizolowanych DN32-Ø42,4x110 zgodnie z lokalizacją podaną na planie 
zagospodarowania terenu. Na trasie należy wykonać U-kształt kompensacyjny. 
Zmiany kierunku trasy sieci należy wykonać przez zastosowanie prefabrykowanych 
kolan preizolowanych. W miejscach połączeń zastosować mufy termokurczliwe 
sieciowane radiacyjnie (mufa termokurczliwa z klejem, sieciowana radiacyjnie do 
zalewania płynną pianką PUR z korkami do wtopienia, Mufy nie wymagające 
stosowania opasek na końcach złącza ani dodatkowego zabezpieczenia otworów 
wlewowych po zamontowaniu korków. Mufy pokryte są na końcach klejem 
termotopliwym zapobiegającym wnikaniu wilgoci.). 

Rura przewodowa to atestowana stalowa rura bez szwu ze stali R–35, lub wg 
DIN–1629 ze stali St 37.0 lub PN-EN 10216-2\A1 ze stali P235GH albo atestowana 
stalowa rura ze szwem wg DIN – 1626 ze stali St 37.0 lub wg PN-EN 10217-2\A1 i PN-
EN 10217-5\A1 ze stali P235GH. natomiast rura osłonowa wykonana jest zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 253 z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Izolacja czyli 
sztywna pianka poliuretanowa odpowiada wymaganiom normy PN-EN 253. 

Roboty ziemne należy wykonać jako wąsko-przestrzenne z zachowaniem 
warunków normy PN-B-10736/99 oraz z normą PN-B-06050. W strefach 
kompensacyjnych (po zewnętrznej stronie kolan < 90°) wykonać poszerzenia wykopów 
wg. wymiarów podanych w wytycznych producenta systemu rur preizolowanych  

Przed założeniem muf rurociągi należy poddać próbie wodnej, na zimno przy 
ciś. 2.4MPa. Wszystkie połączenia spawane należy poddać badaniom, metodą 
nieniszczącą (badanie ultradźwiękowe lub radiologiczne).. 

Rurociąg układać należy na podsypce piaskowej grubości 0,10m. Rurociąg 
należy zasypać pisakiem - warstwa gł. 20cm i zagęścić do 95%. Na wierzchniej 
warstwie obsypki ułożyć taśmę ostrzegawczą z PE lub PVC. Pozostały wykop zasypać 
gruntem rodzimym lub wymienionym bez gruzu, kamieni i innych zanieczyszczeń i 
zagęścić warstwami do 98% Proctora.  

Po wykonaniu instalacji należy w stanie odkrytym zgłosić ją do geodezyjnej 
inwentaryzacji oraz odbioru technicznego. 

4. Materiały i armatura 

Instalację zewnętrzną należy wykonać z rur preizolowanych ze standardową 
grubością izolacji termicznej  

Rurociągi preizolowane przystosowane są do bezpośredniego układania w 
gruncie bez używania elementów kanałowych. Rurociągi te są przystosowane do 
pracy w następujących warunkach: 

- ciśnienie robocze 16 bar 
- ciśnienie testujące 24 bar 
- 

 
Warunki te zapewniają minimum 30 letnią trwałość pianki izolacyjnej. 
Rura preizolowana składa się z trzech integralnych części: 
- rury stalowej 



12 
 

- otaczającej ją pianki poliuretanowej 
- rury zewnętrznej wykonanej z twardego polietylenu. Właściwa rura 

przewodowa jest rurą ze szwem o współczynniku wytrzymałości złącza spawanego 
z=1 wykonaną ze stali St 37.0 wg DIN 1626. Izolację termiczną stanowi pianka 

EN 253 oraz PN-85/B-02241. 
 Rura zewnętrzna wykonana jest z twardego polietylenu HDPE zapewniającego 
skuteczną ochronę pianki i rury stalowej przed wilgocią i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

Rury dostarczane są w prostych odcinkach 12 metrowych ( 6 metrowych ). 
Połączenia rur zostaną wykonane za pomocą muf termokurczliwych. 

5. Roboty ziemne. 

Projektowane przyłącze preizolowane należy układać w wykopie otwartym. Na 
dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku nie zawierającego gliny, ostrych 
kamieni i innych ciał mogących uszkodzić rurę zewnętrzną. Granulacja piasku powinna 
wynosić 0 - 8 mm ( dopuszczalna jest zawartość 15 % kamieni o wymiarach 8 - 20 mm 
). Rury należy układać na jednakowym poziomie dla umożliwienia wykonania 
projektowych i przewidywanych w przyszłości odgałęzień i podłączeń. Należy 
bezwzględnie zachować podane na rysunku wymiary między rurociągami i ścianami 
wykopu w celu zapewnienia dostępu dla wykonania spawania rur oraz montażu muf i 
odgałęzień. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 
prowadzić systemem ręcznym. 

Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakości połączeń i ich szczelności 
należy je przysypać 10 cm warstwą piasku i zagęścić., a następnie zasypać ziemią do 
poziomu istniejącego terenu.  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-68/B-06050 „ Roboty 
ziemne , budowlane. 
 Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.”, BN-83/8836-06 „ 
Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” , BN - 
66/8973-01 - Sieci cieplne zewnętrzne”. 
 Zasypywanie wykopów należy wykonać zgodnie z punktem 2.3.7. normy PN-
68/B-06050 i punktem 2.3.8. normy BN-66/8972-01, ziemią bez zanieczyszczeń, 
niezamarzniętą, z jednoczesnym zagęszczeniem warstwami o grubości przyjętej dla 
danej metody zagęszczenia. 

Zasypywanie wykopów w miejscach przejść siecią cieplną przez ulice należy 
wykonywać piaskiem z dokładnym zagęszczeniem układanych warstw.  

UWAGA ! 
Prace montażowe przy rurach preizolowanych powinny być prowadzone przez 

pracowników przeszkolonych w  
technologii łączenia rur zgodnie z wymogami zawartymi w poradniku technicznym 
producenta rur. 

6. Roboty instalacyjne. 

Rury należy łączyć przez spawanie łukowe lub gazowe spoinami klasy III. Po 
wykonaniu robót spawalniczych należy dokonać sprawdzenia ich jakości., przez 
wykonanie próby radiograficznej zgodnie z wymaganiami eksploatatora sieci, jednak 
nie mniej niż co 10 spawu oraz wykonania próby hydraulicznej na zimno na ciśnienie 
ppr = 2,4 MPa. Przy układaniu rurociągów pod jezdniami zalecane jest wykonywanie 
badań radiograficznych 100 % połączeń spawanych. 

7. Bilans cieplny oraz dobór mocy grzejników 

Parametry do obliczeń centralnego ogrzewania: 
17. temperatura zewnętrzna        -

 - 20 °C 
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18. parametry instalacji         -
 80/60 °C 

19. temperatura dla pomieszczeń sal lekcyjnych, korytarzy, mieszkań  
 - + 20 °C 

20. temperatura dla pomieszczeń technologicznych piwnicy, sali gimnastycznej 
 - + 16 °C 

21. temperatura dla pomieszczeń łazienki i gabinetu lekarskiego    
 - + 24 °C 

22. zapotrzebowanie ciepłą dla budynku warsztatowego     
 - 12636W 

Obliczeń zapotrzebowania ciepła wykonano zgodnie z normami 

PN-EN ISO 6946:2008   Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania 

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Cześć 1: 
Postanowienia ogólne 16 § 134 ust. 1 

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Cześć 2: 
Metoda komputerowa dla ram 

PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i 
temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe 

PN-EN 12831:2006  Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania 
projektowego obciążenia cieplnego 

PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne w właściwości użytkowe budynków – Wymiana 
ciepła przez grunt – Metody obliczania 

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki 
wymiany ciepła przez przenikanie i wentylacje – Metoda 
obliczania 

PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik 
przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości 
orientacyjne 

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

Zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń oraz dobór 
grzejników opisany został na rysunkach instalacji co. 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną dla istniejącego 
budynku 177 560 W 

Obliczeniowa moc cieplna na 1 m2 powierzchni ogrzewanej 90,1 W 

Obliczeniowa moc cieplna na 1 m3 kubatury ogrzewanej 25,4 W 

Zapotrzebowanie dla budynku warsztatowego 12 636 W 

Łączne zapotrzebowanie ciepła dla węzła 190196 W 

8. Opis instalacji co. 

W budynku zaprojektowano wodną instalację centralnego ogrzewania systemu 
zamkniętego o parametrach parametrach tz/tp=80/60°C. Instalację centralnego 
ogrzewania należy wykonać w układzie trójnikowym z wykorzystaniem rur stalowych - 
główne ciągi prowadzone w kotłowni i rur z PE-Xc/AL/PE (elastycznej rury z polimerów 
sieciowanych PE-Xc z warstwą antydyfuzyjną i wkładką aluminiową) – poziomy, piony 
i podejścia do grzejników. Rury układać po ścianie pomieszczeń (piony i podejścia pod 
grzejniki),w bruzdach ściennych (przy podłodze w pomieszczeniach WC nr 0,10 i 
0,23), pod stropem korytarza (w pomieszczeniu 1,04) oraz pod podłogą (dla hali 
gimnastycznej i jej zaplecza). Piony i odsadzkę pod stropem korytarza obudować 
płytami gipsowo-kartonowymi. Instalacje w miarę możliwości prowadzić w śladzie 
demontowanej instalacji centralnego ogrzewania. Rury stalowe należy łączyć za 
pomocą spawania i złączek skręcanych-połaczenia z armaturą, natomiast rury z PE-
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Xc/AL/PE za pomocą mosiężnych złączek zaciskowych typu CR odpornych na 
odcynkowanie. 

Instalacje grzewczą podzielono na 3 obiegi grzewcze:, obieg nr 1 – „prawa” 
strona budynku, obieg nr 2 – budynek warsztatowy i obieg nr 3 – „lewa” strona 
budynku. Rozdzielenie instalacji za pomocą prefabrykowanego rozdzielacza 
kombinowanego składającego się komór (100x100) zasilania i powrotu wzajemnie 
wobec siebie przyporządkowanych. Pary odgałęzień zasilania i powrotu usytuowane 
równolegle obok siebie w postaci króćców gwintowanych o rozstawie 250 mm. 
Rozdzielacz izolować termicznie prefabrykowana izolacją poliuretanową. Za 
rozdzielaczem zamontować zawory odcinające (zasilanie i powrót) oraz zawory 
równoważące. Na podejściu do pionów montować zawory odcinające oraz zawór 
równoważący. 

W budynku należy zamontować grzejniki ogrzewania wodnego, jedno, 
dwupłytowe i trzypłytowe wyposażone w zawory z nastawą wstępną, głowice 
termostatyczne oraz odpowietrzniki. Grzejniki montować we wnękach podokiennych 
na wieszakach dostarczanych wraz z grzejnikami. Stosować głównie grzejniki 
bocznozasilane (za wyjątkiem hali gimnastycznej gdzie należy zastosować grzejniki 
dolnozasilane) z zaworami z nastawą wstępną (na zasilaniu i powrocie) oraz 
głowicami termostatycznymi. Podejścia do grzejników na hali gimnastycznej 
realizować ze ścian budynku. Dobrane grzejniki zostały pokazane na rysunkach 
instalacji co.  

Zabezpieczenie instalacji, zapewnienie obiegu czynnika grzewczego oraz układ 
napełniania i uzupełniania instalacji zostanie wykonany w zakresie węzła cieplnego 
(według osobnego opracowania) 

Rurociągi zasilanie i powrót prowadzić parami obok siebie. Odległość pomiędzy 
rurociągiem zasilania i powrotu powinna umożliwiać wykonanie prac montażowych i 
eksploatacyjnych. 

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzić w otulinie z pianki 
poliuretanowej o minimalnej grubości ścianki podanej w poniższej tabeli: 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 
1 -4, ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w rurociągach nie 
ma zanieczyszczeń mechanicznych (ziemia, papier itp.). Rur pękniętych, 
porysowanych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Rozmieszczenie punktów stałych i przesuwnych mocowania przewodów 
wykonać w sposób umożliwiający swobodne rozszerzanie termiczne każdemu 
odcinkowi rur na uchwytach przesuwnych. 

Po uruchomieniu medium grzejnego starannie obserwować równomierność 
rozdziału ciepła w poszczególnych grzejnikach oraz kontrolować skuteczność 
odpowietrzania zładu c.o.. 
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Do wersji elektronicznej projektu zamieszczono obliczenia instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z specyfikacją materiałów przyjętych do obliczeń. 

9. Uwagi do wykonania instalacji 

Po wykonaniu, instalację należy poddać próbie na ciśnienie 0,6 MPa a 
następnie przepłukać. Płukanie polega na trzykrotnym napełnieniu wodą instalacji oraz 
jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po próbie wodnej jak i płukaniu, powinno być jak 
najszybsze. 
 W celu usprawnienia takiego sposobu płukania należy: 

1. grzejniki płukać przed montażem 
2. montować rury po sprawdzeniu czystości wewnątrz 
3. instalację napełnić wodą wcześniej o 24 godziny 
4. wodę spuszczać z instalacji równocześnie przez króćce zamontowane na 

rozdzielaczach zasilającym i powrotnym. 
5. wodę spuszczać oddzielnie z poszczególnych gałęzi 

 Wyniki płukania należy uznać za dodatnie, jeżeli przy wypływie wody nie 
stwierdzi się widocznych zanieczyszczeń.  

10. Prowadzenie prac ziemnych. 

Teren objęty inwestycją nie jest terenem ogólnodostępnym więc nie wymaga 
organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót ziemnych. Wykopy jednak powinny być 
zabezpieczone i odpowiednio oznakowane na całym odcinku robót. Wszystkie prace 
budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi warunków wykonania i odbioru robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. 

11. Uwagi końcowe. 

Prace wykonywać zgodnie z : 

 Wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych oraz sieci 
ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych. 

 Warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 – W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z 2002r, poz. 690 z późn. zm.), 

 Projekt rozpatrywać razem z projektem architektonicznym oraz projektami 
branżowymi, 

 Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom 
techniczno – budowlanym i prawnym, które można stosować w odniesieniu do 
tego obiektu. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, izolacji 
cieplnej i dźwiękowej. 

 W czasie budowy należy zachować właściwe warunki BHP i p.poż. dotyczące: 
robót montażowych instalacji. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania 
obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych (w 
trakcie budowy) wymogów władz administracyjnych. 

 Przy wyborze stosowanych materiałów i urządzeń technicznych należy 
kierować się ich jakością, mając na uwadze takie kryteria jak: trwałość, 
niewielka ilość niezbędnych prac konserwacyjnych przy ich eksploatacji, 
funkcjonalność, energooszczędność 

 Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa 
Budowlanego) muszą mieć dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania. 

 Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej 
przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie 
wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i 
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rozwiązań konstrukcyjnych. 

 Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 

 wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez 
wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie 
zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa, 

 decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny 
być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennik 
budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - również 
potwierdzone przez autora projektu, 

 wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 

12. Informacje dotyczące B.I.O.Z. 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia stanowi podstawę do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego oraz warunki 
prowadzenia robót. 

Obowiązek sporządzania przed rozpoczęciem budowy planu „bioz” spoczywa 
na kierowniku budowy.  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia składać się będzie z części opisowej 
oraz z części graficznej. 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji robót. 

5. Całe zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt budowy instalacji centralnego 
ogrzewania w miejscowości Piotrków Trybunalski, ul. Szmidta 3, dz. nr ew. 
262/31. 

Kolejność wykonywania poszczególnych robót wynika z ogólnych zasad wiedzy 
technicznej i nie zamierza się wprowadzać żadnych eksperymentalnych metod 
prowadzenia budowy. 

1) Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

2) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
i czas wystąpienia: 

3) montaż elementów ciepłociągu - szczególną uwagę należy zachować 
przy pracach wykonywanych w wykopach 

4) montaż ciepłociągu– szczególną uwagę należy zwrócić przy pracach 
związanych z łączeniem za pomocą spawania poszczególnych 
elementów instalacji. 

5) demontaż instalacji centralnego ogrzewania – szczególną uwagę należy 
zwrócić przy pracach związanych z cięciem i demontażem elementów 
instalacji elementów instalacji. 

6) montaż instalacji centralnego ogrzewania – szczególną uwagę należy 
zwrócić przy pracach na wysokości i w kanale podpodłogowym. 

7) montaż instalacji centralnego ogrzewania wykonanych ze stali – 
szczególną uwagę należy zwrócić przy pracach związanych z 
łączeniem za pomocą spawania poszczególnych elementów instalacji. 

8) podłączenie instalacji do źródeł zewnętrznych poprzedzić odpowiednimi 
próbami a ponadto poinformować o tym całą załogę i sprawdzić, czy 
podłączenie nie spowoduje dodatkowych zagrożeń. 

9) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
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10) przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy 
pracownik winien być przeszkolony w zakresie bhp prac instalacyjnych i 
ogólnobudowlanych, 

11) przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z 
dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w 
uzgodnieniach , zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót; 
całość prac należy wykonać z „Warunkami technicznymi i odbioru robót 
budowlano- montażowych”, przepisami bhp i p.poż. oraz warunkami 
zawartymi w rozporządzeniach, 

12) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

13) drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny być przejezdne, zabrania się 
składowania na nich materiałów budowlanych i sprzętu, 

14) na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt 
p.poż., 

15) umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo 
- informacyjnych. 

 
ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 
ZASILANIE  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH WĘZŁA CIEPLNEGO. 
 

1. Tablica TLWC. Zasilanie. 
 
     Dla zasilania instalacji elektrycznych węzła cieplnego projektuje się zamontowanie 
tablicy  
     licznikowej TLWC. Tablicę projektuje się umieścić obok istniejącej tablicy TR  
     w pomieszczeniu sali praktyk. Wysokość montażu – 1,5m. 
     Tablicę należy zasilić przewodem typu YDYżo 3x4mm wyprowadzonym z 
istniejącej 
     tablicy TR. Przewód prowadzić w listwie instalacyjnej. 
     Tablica TLWC zawierać będzie zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do 
     plombowania oraz licznik energii elektrycznej. Opis urządzeń na schemacie 
elektrycznym 
     zasilania. 
     Z tablicy TLWC wyprowadzona będzie linia zasilająca do tablicy TWC 
projektowanej  
     w pomieszczeniu węzła cieplnego. Linię zasilającą projektuje się wykonać 
przewodem 
     typu YDYżo 3x4mm. Przewód prowadzony będzie w listwie instalacyjnej. 
 
     b) Tablica TWC. Zasilanie instalacji elektrycznych. 
 
     W pomieszczeniu węzła cieplnego projektuje się zainstalowanie tablicy TWC 
składającą  
     się z dwóch części.  
     Jedna część tablicy obejmuje rozłącznik bezpiecznikowy R321, który służy do 
zasilania  
     tablicy TWA (zasilanie pomp i automatyki węzła co). Umożliwia on wyłączenie tej 
tablicy  
     z pozostawieniem zasilania pozostałych instalacji elektrycznych węzła cieplnego. 
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     Druga część tablicy TWC zawierać będzie zabezpieczenia pozostałych instalacji 
     elektrycznych węzła cieplnego tj. oświetlenia, gniazd wtykowych, czujnika ruchu. 
     Opis tablic na schemacie elektrycznym. Wysokość montażu – 1,5m. 
    
1.4. UWAGI. 
 
      Całość robót należy wykonać zgodnie z PN – IEC 60364  oraz obowiązującymi 

Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
 
 
2. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: 

a) Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym: 

* przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: 

- Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. 
b) Niezbędnym jest przed zgłoszeniem oferty szczegółowe zapoznanie się z 
warunkami terenowymi realizacji robót. 

c) Zamówienie  należy  wykonać  ściśle  wg projektu technicznego i Specyfikacją  
techniczną wykonania i odbioru robót 

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. 

e)W kalkulacji ceny uwzględnić wykonanie w 4 (czterech) egzemplarzach:  

- dokumentacji powykonawczej,  

- map inwentaryzacyjnych, 

- niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń, 

Powyższe dokumenty powinny być przekazane Zamawiającemu celem sprawdzenia 
nie później niż na 7 dni przed planowanym odbiorem całości zadania. 

f) Wykonawca wyłoniony w przetargu uzgodni harmonogram robót z Zamawiającym 
oraz Dyrekcją Szkoły podstawowej nr 11  

 
g) Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 
występującym w dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy „lub równoważny” , co 
oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż 
opisywanym w dokumentacji tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i 
jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. 
Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne 
opisywane w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego 
materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji technicznej. 
Zgodę na zmianę w zastosowanych materiałach należy uzyskać przed wbudowaniem 
– potwierdzoną przez inspektora nadzoru. 
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ROZDZIAŁ IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa          
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
ROZDZIAŁ VII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 
 
ROZDZIAŁ VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: 6 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 
 
ROZDZIAŁ IX.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 

 
I. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej 
wymienione warunki udziału w postępowaniu: 

1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;  
3. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia;  
4. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 
 
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
 
1) Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania – nie dotyczy  
 

2) 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.  
wykonanie trzech termomodernizacji budynków o wartości co najmniej 500 000 
zł każda PLN - wg załącznika nr  4; 
 

b) załączy dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku 
nr 4 zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
3) Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez 
zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże i 
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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: 

- uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej sanitarnej w zakresie 
sieci i instalacji, instalacyjnej elektrycznej. 
 

4) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej – nie dotyczy. 
 
II. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia.  
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć następujące dokumenty: 

 
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika 
nr 2; 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

c) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat  
i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 5. 

 
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, musi 
przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdziale IX 
pkt. II SIWZ. 
 
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. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 
dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 
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nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych              
w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego 
uważa się za odrzuconą. 
 
ROZDZIAŁ X. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 PZP. 

 
 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2; 

 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: - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie o specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej 
sanitarnej w zakresie sieci i instalacji, instalacyjnej elektrycznej. 

 Wykaz co najmniej trzech robót (wykonanych w okresie pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie) odpowiadających rodzajem przedmiotowi niniejszego 
zamówienia tj.  
wykonanie trzech termomodernizacji budynków wartości co najmniej 500 000 zł 
każda PLN - wg załącznika nr  4 

 dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku nr 4 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 5;  

 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego - załącznik nr 6. 

 
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem i podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania wykonawcy. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdz. 
IX SIWZ oraz złożyć dokumenty w sposób opisany w rozdz. X niniejszej SIWZ. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
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reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego i przedkładają do oferty ustanowione pełnomocnictwo.  

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  
 

ROZDZIAŁ XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 
13. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują faksem 
lub pisemnie. 

14. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą 
umieszczane na stronie internetowej zamawiającego. 

15. Adres strony internetowej zamawiającego www.piotrkow.pl 
16. W przypadku, gdy zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda,                   
w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

17. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę 
domniemuje się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany 
numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem. 

18. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu  
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, 
zamieszcza także na tej stronie.  

19. W przypadku złożenia do zamawiającego wniosku o udostępnienie do wglądu 
protokołu wraz z załącznikami, zamawiający wyznaczy termin i spisze protokół 
z tej czynności. 

   
ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 25.03.2013r. do 
godz. 9:00 w wysokości 20.000,00 zł. 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN NOBLE 

BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 
Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – 
przetarg nieograniczony na:  
TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW SP NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJĄ 
ŹRÓDŁA CIEPŁA 

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 
będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

http://www.piotrkow.pl/
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4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do 
Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed 
terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię.  

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie 
wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form 
jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności 
proceduralnych. 

 
ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert. 
2. 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 czas nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 

3. 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 dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza.  

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

 
ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Wymagania podstawowe 
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
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. 

4) Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała 
propozycji alternatywnych. 

5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać                            
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z 
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć upoważnienie (pełnomocnictwo) do 
podpisania oferty w formie oryginału. 

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione 
przez wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez wykonawcę 
w treści zgodnej z niniejszą SIWZ.  

7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego, co 
najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP.  

8) Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, 
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty 
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wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, 
nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego. 

9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10) Wykonawca składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie 
informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez 
złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako 
„część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „część jawna oferty” i jako „część 
zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                    
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

11) Zmiana i wycofanie oferty:  
 wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed 

upływem terminu składania ofert;  
 powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać 

złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie 
będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany 
lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że 
osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania 
wykonawcy. 

12) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 
13) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. Forma oferty. 
1) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza 

ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
2) Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności. 
3) Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane 

pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, 
nieścieralnym atramentem. 

4) Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do 
złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. 

6) Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

7) Oferta musi być złożona w dwóch zamkniętych kopertach: 
      Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego wzoru: 
     < nazwa zamawiającego> 

           <adres zamawiającego> 
     OFERTA W <tryb postępowania> 
     NA <nazwa (tytuł) postępowania> 
     NIE OTWIERAĆ PRZED <data i godzina otwarcia ofert> 

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem 
wykonawcy. 
8) W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć 

do….    do dnia …    do godz.…. 
9) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny 

być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie              
z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje 
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niewymagane przez zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 
działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

10) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

11) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów 
lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem 
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi 
być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie                      
z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

3. Zawartość oferty. 
1) Kompletna oferta musi zawierać: 
1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia – wg załącznika nr 1; 
2. 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). 

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

4. 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:  
- uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci i 
instalacji, instalacyjnej elektrycznej. 

6. Wykaz co najmniej trzech robót (wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym 
okresie) odpowiadających rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.  
wykonanie trzech termomodernizacji budynków wartości, co najmniej 500 000 zł 
każda PLN - wg załącznika nr  4 

7.  Dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku nr 4 zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

8. 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. 

10.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10 składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
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c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

12. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenie 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 
 
ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

17. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XIV 
niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego, punkt 
informacyjny, nie później niż do dnia 25.03. 2013 r. do godz. 09:00 

18. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu 
do składania ofert. 

19. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które 
odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy 
Pasażu Karola Rudowskiego 10 pokój nr 317, w dniu  25.03. 2013 r. o godz. 
10:00 

20. Otwarcie ofert jest jawne. 
21. Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.                                                                                                                                                                     
22. Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres 

(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty, termin 
wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. 

23. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej 
kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. 

24. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na 
jego pisemny wniosek przekaże informacje, o których mowa w pkt. 6. 

  
ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
Opis sposobu obliczania ceny 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na 
podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszystkie koszty związane z 
realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, opakowania, rozpakowania oraz 
wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze 
specyfikacją i umową.  Należy w wycenie uwzględnić wykonanie czynności, robót lub 
różnego rodzaju detali nieobjętych dokumentacją projektową, przedmiarami robót czy 
specyfikacjami technicznymi, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności 
wykonania robót czy instalacji i celu jakiemu mają służyć, a wynika to np: z norm, 
przepisów czy dobrej roboty inżynierskiej.  Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe 
przewidziane w tym przypadku, w gestii Wykonawcy leży dokładne przeanalizowanie 
dokumentacji, która jest udostępniona na stronie internetowej zamawiającego. 
Oczekuje on, że wykonawca jako profesjonalista w tym zakresie przygotuje swoją 
ofertę z uwzględnieniem wszystkich robót lub różnego rodzaju detali j.w. niezbędnych 
do prawidłowego zrealizowania zamówienia i osiągnięcia końcowego efektu. 
2. Cena ofertowa powinna być podana następująco: 
· Cena ryczałtowa netto (bez VAT) 
· Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT) 
· Cena ryczałtowa brutto(z VAT) 
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3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto ( z VAT) 
4. Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych 
polskich. 
5. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w 
art.87 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6. Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane ma być przekazany projekt 
techniczny, opis wykonania robót, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
Ilości robót przedstawione w przedmiarach załączonych przez zamawiającego do 
SIWZ nie stanowią podstawy do wyceny. Oferent przyjmie ilości robót według własnej 
kalkulacji przedmiarowej. Załączone w przedmiarach opisy pozycji precyzują jedynie 
sposób wykonania zamówienia  i należy brać je pod uwagę przy kalkulacji ceny. 
7. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa dostarczy do dnia podpisania 
umowy kosztorys ofertowy zgodny z ofertą przedstawioną do przetargu. Wymaganą 
metodą kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona. Na końcu 
kosztorysu ofertowego należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT 
8. W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wykonawca powinien zgłosić 
się do zamawiającego o wyjaśnienie. 
9. Ceny jednostkowe robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub 
danych rynkowych. 
10. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez wykonawcę ceny składowe, nie 
zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych 
pozycjach kosztorysu ofertowego. 
11. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zadania 
wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, a 
niezbędne do realizacji zadania oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót. 
12. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i 
nie będzie podlegała zmianom chyba, że z załączonego projektu umowy wynika 
inaczej. 
13. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany będzie do inwentaryzacji 
stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w przyległych budynkach, a 
związane z prowadzonymi robotami. 
      
ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH  
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 
OFERTY 

 
1. Do oceny ofert zakwalifikowanych, jako nieodrzucone zamawiający przyjął 

kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego 
znaczenia. 

2. Sposób oceny ofert – opis kryterium: 

 CENA – 100% 
3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny 

ofert określonego powyżej. 
W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 87 Prawo 

zamówień publicznych może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. 
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W przypadku wątpliwości, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy             
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających 
wpływ na wysokość ceny (art. 90 ustawy – Prawo zamówień publicznych). 

Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
Ceną ofertową jest cena brutto za wykonanie całego zamówienia. 
Kryterium ceny jest kryterium arytmetyczne 
 
       
Cena brutto oferty najtańszej x waga ceny (100%) 
A= _____________________________________ 
                 Cena brutto oferty badanej 
 
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż                 
w złożonych ofertach. 
 
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może 
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

 w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie,  

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
 

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY  
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając 
nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie 
jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informuje również o wykonawcach, 
których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o 
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o 
cenę (art. 92 ust 1 Pzp). Informuje również o terminie określonym zgodnie z art. 94 
ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może 
być zawarta. 
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2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza 
informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 Pzp, jeżeli w postępowaniu               
o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

 Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po 
upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał 
wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu 
związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na 
warunkach określonych w złożonej ofercie. 

4.  W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie zamawiającemu umowa 
regulująca zasady współpracy uczestników postępowania. 

5.  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
ROZDZIAŁ XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości    
    5 %  wynagrodzenia ofertowego. 
2.  Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego · 

wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi  
za wady. 

3. Pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące · 
zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ich · 
ostatecznym odbiorze (lub wygaśnie po upływie ważności gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej). 

4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15 dni 
po upływie okresu rękojmi za wady (lub wygaśnie po upływie ważności gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej). 

5 Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ulega zmniejszeniu w 
związku z potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu 
wykonania umowy lub nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie 
ewentualnych wad.  Zamawiający wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie z 
tytułu należytego wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca po 
dwukrotnym wezwaniu do usunięcia usterek gwarancyjnych nie podejmie 
czynności zmierzających do ich naprawienia. 

6. Wykonawca ma obowiązek przedłużyć gwarancję z tytułu należytego 
wykonania umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robót wskazywać 
będzie na to, iż wykonanie umowy nastąpi po terminie przewidzianym w 
umowie. Przedłużenie winno nastąpić o okres przewidywanego opóźnienia. 

7. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
innej niż pieniądz ( gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe...),  
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Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży zamawiającemu 
zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto, z czego: 

a) 30 % kwoty zabezpieczenia, które przeznaczona będzie na pokrycie roszczeń 
w okresie rękojmi za wady. 

 
 
ROZDZIAŁ XXI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 
Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w 
załączonym do SIWZ wzorze umowy. 
 
ROZDZIAŁ XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE  

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
 

6. Informacje ogólne. 
Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 
2. Informacja.  
Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2. 
3.Odwołanie. 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności:   

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 
cenę; 
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze 
sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 

4.Skarga do sądu 

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca  
zamieszkania zamawiającego. 

3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia  
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.  
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2. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

3. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca 
od dnia wpłynięcia skargi do sądu. 

4. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku 
uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem, co do 
istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. 

5. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia 
postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca 
odwołanie lub umarza postępowanie. 

6. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. 

7. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając 
wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione 
przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania. 

8. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie 
przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. Do 
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio 
przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI  

w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 

Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z 
późn. zm.) 
  

 

 
PODWYKONAWSTWO  

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego 
nastąpi w formularzu ofertowym.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z 
wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część 
lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 

3. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą. 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr  1.  Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2.  Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania 

Załącznik nr 3.  Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania powyższego 
zamówienia 

Załącznik nr 4.  Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia  

Załącznik nr 5.  Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne 

Załącznik nr  6. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  

 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści 
niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz 
odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 
mogą zmieniać treści załączników. 
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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  

TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW SP NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJĄ 
ŹRÓDŁA CIEPŁA 

 

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
2. Wykonawca: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

L.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) 
wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
3.  Osoba uprawniona do kontaktów:  

 
Imię i nazwisko 

 

Adres  

 
Nr telefonu 

 

Nr faksu  
 

Adres e-mail  
 

 
 
4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

16) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
17) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  
18) oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za łączną 

cenę: 
 
CENA: ...................................................zł netto + …..............................VAT = 

..................................................................................zł brutto 

słownie złotych brutto ……........................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
19) niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert,  
20) na wykonane roboty udzielam rękojmi na okres 5 lat, 

                                            
1
  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.16.2.2013 
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21) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy załączony do SIWZ, 
22) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu i w terminie jakie zostaną wskazane 
przez zamawiającego  

23) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  

24)  nie uczestniczę(my), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  
w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 

25)  na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 

26) [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3: 
 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od Do 

 
1 

 
 

  

 
27)  nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 

zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom4:  

28)  wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z 
wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
zamawiający  zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część 
lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 
 
 

L.p. Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oświadczam, że: należę / nie należę5 do grupy kapitałowej.  
 
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 pkt 2d ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 

 

                                            
2
  Wykonawca usuwa niepotrzebne.  

3
  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

4
  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

5
              Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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L.p. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy 
wykonawca 

 
 

1 

 
 
 
 
 

Oferta została złożona na …….. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
5. Podpis(y): 

L.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 
TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW SP NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJĄ 

ŹRÓDŁA CIEPŁA 
 

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez6:        

l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
Oświadczam(y), że: 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że nie 
podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z ww. postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowania o udzielenie 
niniejszego zamówienia wyklucza się:  
 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub 
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości 
realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które 
uprawomocniło sie w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a)wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 
powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 
albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 
5% wartości umowy; 

1) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione wykonawców, 
którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie jeżeli 
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu które uprawomocniło się w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,         
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego; 

                                            
6 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.16.2.2013 
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3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                         
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                     
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                               
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary; 

10) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi              
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się 
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

11) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania 
ofertą lub terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie 
okresu związania ofertą; 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, 
którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu 
technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali sie w celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba ze udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 
konkurencji; przepisu nie stosuje sie do wykonawców, którym udziela sie 
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 
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2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania oferta; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.5)), 
złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym 
postępowaniu, chyba ze wykażą, ze istniejące miedzy nimi powiązania nie 
prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

 
3. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 
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Załącznik Nr 3 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW SP NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJĄ 

ŹRÓDŁA CIEPŁA 
 

 
 

Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez7:        

l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 
 
 

 

 
Oświadczam(y), że: 

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby: 

LP NAZWISKO I IMIĘ ROLA W REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 
NR UPRAWNIEŃ  KWALIFIKACJE 

(DOŚWIADCZENIE) 

1 2 3 4 5 

   
 
 
 
 
 

  

3. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 

  
 
 
 
 

 

 
 

 

                                            
7 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.16.2.2013 
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Załącznik Nr 4 

 
 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW SP NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJĄ 

ŹRÓDŁA CIEPŁA 
 

 

1. Zamawiający: 

Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Rudowskiego 10 
97-300 Piotrków Trybunalski  

2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez8:  

L.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

wykonawcy(ów) 

1 
 
 

 

 
Oświadczam(y), że: 

 
Wykonałem (wykonaliśmy) 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. wykonaliśmy trzy termomodernizacje budynków o wartości co najmniej 
500 000 zł każda PLN 
 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Wartość 
zamówienia 
wykonanego 

przez 
Wykonawcę 

Miejsce wykonania 
zamówienia oraz zakres 

zamówienia 

Czas realizacji 

początek 
(miesiac 

rok) 

koniec 
(miesiac 

rok) 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

                                            
8 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.16.2.2013 
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Załączam(y) dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione w tabeli zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 

3. Podpis(y): 

L.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ó

w) 

1 
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Załącznik Nr 5 
 
 

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z UISZCZANIEM PODATKÓW, OPŁAT ORAZ 
SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I SPOŁECZNE 

 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW SP NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJĄ 

ŹRÓDŁA CIEPŁA 
 
 
 

 
 

1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez9:        

l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
Oświadczam(y), że 

nie zalegam(y) z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne. 

 
3. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
9 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.16.2.2013 
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Załącznik nr 6   
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW SP NR 11 WRAZ Z MODERNIZACJĄ 

ŹRÓDŁA CIEPŁA 
 
 

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez10:        

L.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 
 

 

 
Oświadczam(y), że: 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) spełniam(y) warunki 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 

 
3. Podpis(y): 

L.p 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 

  
 
 
 

 

 

                                            
10

  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.16.2.2013 


