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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 
Zakres robót: 
ROBOTY BUDOWLANE 
 
ROZWIĄZANIE  BUDYNKU  
 Budynek przeznaczony do remontu to budynek w części frontowej i tylnej piętrowy a 
w części środkowej parterowy. Część budynku frontowego podpiwniczona, pozostała 
część budynku bez podpiwniczenia.   
 Konstrukcja budynku murowana, ze stropem Żelbetowym i dachem  dwuspadowym o 
konstrukcji drewnianej o pokryciu z  papy termozgrzewalnej. Przed budynkiem teren 
utwardzony, boisko szkolne, parking teren zielony. Budynek jest w całości Użytkowany 
zgodnie z przeznaczeniem.    
W budynku projektuje się roboty remontowe polegające na:   
- termomodernizacji całego budynku (docieplenie ścian zewnętrznych)  
-  wymianę  stolarki  okiennej  (istniejące  okna  drewniane  i  okna  w  ramach 
aluminiowych na okna PCV)  
-  likwidację ścianki szklanej w  ramach stalowych w  łączniku  ( zamurowanie części  
otworu  i  wykonanie  w  części  górnej  otworu  ścianki  z  pustaków szklanych  
- wymianę 1 drzwi zewnętrznych (drewnianych na stalowe)  
Dodatkowo projektuje się wykonanie nowego daszku nad wejściem głównym do  
budynku,  uszczelnienie  3  pozostałych  daszków  oraz  malowanie  części 
pomieszczeń szkoły.  
 Ściany fundamentowe ocieplone – bez zmian, dach – bez zmian.   
  
Zestawienie prac remontowych:  
  
 Roboty budowlane na zewnętrz budynku I etap do wykonania w 2013r. 
  
- Demontaż  i ponowny montaż części instalacji odgromowej (elementy pionowe),  
- Demontaż i ponowny montaż rynien spustowych,  
- Rozbiórka zadaszenia – płyta Żelbetonowa nad wejściem głównym do budynku,    
-  Montaż nowego zadaszenia o konstrukcji stalowej, płyta poliwęglanowa   
- Uszczelnienie płyty istniejących daszków nad wejściami, wymiana obróbek 
blacharskich, uzupełnienie tynku,  
- Demontaż ścianki stalowej szklanej w łączniku,  zamurowanie części otworu a w 
części górnej wstawienie pustaków szklanych,   
-  Demontaż krat okiennych  
- Wymiana stolarki okiennej na okna PCV,   
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-  Wymiana parapetów zewnętrznych,   
-  Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na stalowe,   
-  Malowanie drzwi istniejących zewnętrznych do kotłowni i łącznika,  
-  Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi,   
-  Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej silikatowej wraz z malowaniem elewacji,  
-  Zabezpieczenie istniejącej opaski ze Żwiru.   
    
                  Roboty budowlane wewnątrz budynku II etap do wykonania w 2014r. 
  
-  Malowanie pomieszczenia sali gimnastycznej   
- Malowanie części ścian i sufitów po wymianie instalacji c.o. , grzejników oraz 
instalacji c.w.u.   
   
IV.  DANE MATERIAŁOWO KONSTRUKCYJNE  
  
1. Stolarka   
  
Istniejąca  stolarka  okienna  do  wymiany  na  stolarkę  okienną  PCV  wg  technologii 
wybranej firmy. Pozostają bez zmian okna istniejące PCV Zalecana jest stolarka 
niskoemisyjna o współczynniku izolacyjności termicznej nie gorszym jak U = 1,1 
W/m2K. Szkło zespolone, profil pięciokomorowy, szerokość profilu: 70 mm, zbrojenie 
ocynkowane o grubości 1,5 mm, kolor biały, okna z nawiewnikami ciśnieniowymi  
Parapety – do wykonania: zewnętrzne  z blachy stalowej grubość 0,55 mm powlekanej 
w kolorze brąz połysk  Drzwi zewnętrzne drewniane 1 sztuka do wymiany na stalowe, 
powlekane kolor jasno-szary.  Pozostałe  drzwi  zewnętrzne  bez  zmian,  jedynie  
drzwi  do  kotłowni  i  drzwi łącznika stalowe przewidziane do malowania. Wykonać 
demontaż ścianki stalowej szklanej w łączniku,  zamurowanie części otworu po 
ściance, grubość zgodna z grubością muru otynkować i pomalować.  W części górnej 
otworu wykonać ściankę z pustaków szklanych kolor mleczny.  Dodatkowo  wykonać  
daszek  nad  wejściem  do  szkoły,  o  konstrukcji  stalowej lakierowanej na kolor biały i 
pokryciu z płyty poliwęglanowej kolory białego  
Stary płaski daszek Żelbetowy do rozbiórki. Na  pozostałych  trzech  daszkach  
płaskich  Żelbetowych  położyć  papę  polimerowo-bitumiczną wierzchniego krycia 
termozgrzewalną na osnowie z welonu poliestrowego o  gramaturze  nie  mniejszej  
niż  200g/m2  oraz  wykonać  nowe  obróbki  dachowe  z blachy  ocynkowane  
powlekanej  grubość  0,5 mm w  kolorze,  spód  daszku wyrównać styropianem 
grubości 3 cm i otynkować jak elewację .  
  
Montaż  stolarki  -  otwór  w  murze  powinien  mieć  wymiary  większe  od  wymiarów 
zewnętrznych ościeżnicy o ok. 5 mm + 10 mm na stronę, stare okna, następnie zdjąć 
skrzydła  z  ościeżnicy,  na  zewnętrznej  stronie  ościeżnicy  należy  zakleszczyć  i 
przykręcić - kotwy, kotwy należy mocować w odległości 150 mm - max. 200 mm od 
wewnętrznego  narożnika  okna,  odległość  pomiędzy  sąsiednimi  kotwami  powinna 
wynosić 500 mm + 700 mm, wzdłuż poziomej części ramy dodatkowe zamocowania 
powinny znajdować się przy wszystkich pionowych słupkach. Ustawiać ościeżnice w 
otworze okiennym w poziomie  i pionie, do ustawienia należy stosować  kliny  
drewniane  starając  się  je  rozmieścić  w  miejscach  planowanego kotwienia  do 
muru  (kliny  stosować  parami),  szczególną  uwagę  należy  zwrócić,  aby nie  
zamontować  stolarki  na  boku  lub  "do  góry  nogami",  gdyż  spowoduje  to 
rozhermetyzowanie  się  pakietów  szybowych,  prawidłowość  i  dokładność  
ustawienia ościeżnicy  kontrolujemy  mierząc  przekątne  (różnice  w  przekątnych  nie  
mogą przekraczać  0,5  mm.  Mocowanie  kotew  do  muru:  kotwy  można  
odpowiednio odkształcać  tak,  aby  przylegały  do  ściany;  podczas montażu  należy  
zwrócić  uwagę, aby poprzez  zbyt mocne przykręcanie nie  rozciągać ościeżnic, w  
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tym  celu należy w sąsiedztwie wkrętów pomiędzy mur a ościeżnicę włożyć na czas 
dokręcania podkładki dystansowe.  Wkręty  mocujące  dokręcać  na  przemian  do  
przeciwległych  ścianek ościeża, Usunąć kliny  poza  tymi, które  stabilizują ościeżnicę 
w pionie. Wypełnienie szczelin  między  murem  a  ościeżnicą  przy  Użyciu  piany  
poliuretanowej.  Należy zwrócić  uwagę,  aby  nie  spowodować wybrzuszeń  
ościeżnicy  (światło  ościeżnicy  na dole,  w  środku  i  na  górze  powinno  być  takie  
same).  Pianka  poliuretanowa  po nałożeniu rozpręża się wypełniając wolne 
przestrzenie, dlatego należy pamiętać, żeby wypełnić tylko 35% przestrzeni 
uszczelniającej. O ile przestrzeń po rozprężeniu pianki nie  będzie  wypełniona  
całkowicie  należy  ją  uzupełnić  powtórnie  po  utwardzeniu pierwszej  warstwy.  
Sprawdzić  drożności  kanałów  odwadniających,  usunąć ewentualne    
zanieczyszczenia.  Wykonać  obróbkę  ościeży  wewnętrznych, szpachlowanie, 
malowanie farbą emulsyjną i olejną.         
 
2. Elewacja  
  
Ściany zewnętrzne ocieplić  metodą  BSO lekką - mokrą styropianem  EPS 70 baza 
fasada grubości 14 cm i λ = 0,040 W/(m K) 1. Do docieplenia należy zastosować 
system, w którym warstwę izolacyjną stanowi styropian, warstwę zbrojącą siatka z 
włókna szklanego, wyprawę elewacyjną tynk mineralny ( faktura „kamyczkowa, 
baranek” ) o grubości ziarna 2,0 mm, malowany farbą silikatową.   
2. Materiały podstawowe:  
Zaprawa do przyklejania płyt styropianowych - przyklejone zaprawą płyty wymagają 
dodatkowego  mocowania  łącznikami  mechanicznymi.  Zużycie  materiału:  ok.  5,0 
kg/m2.  Zaprawa  do  przyklejania  warstwy  zbrojącej  -  również  przeznaczona  do 
przyklejania  płyt  styropianowych  przy  dociepleniach metodą mokrą  lekką.  Zużycie 
materiału:  ok.  2  x  2,0  kg/m2  (do  zatopienia  siatki  +  do  pokrycia  siatki  warstwą 
zaprawy).  Silikatowy  impregnat  fasadowy  -  bezrozpuszczalnikowy,  bezbarwny 
impregnat  do  tynków  mineralnych.  Zabezpiecza  fasady  przed  wnikaniem  wody 
deszczowej. Zużycie materiału: ok. 0,3 l/m2. Masa tynkarska mineralna - faktura 
kamyczkowa, grubość ziarna 2,0 mm. Zużycie materiału: od 2,0 do 2,5 kg/m2. Farba 
silikatowa - paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji. 
Odpowiednia do cienkowarstwowych tynków mineralnych.  
Płyty  styropianowe  -  rodzaju  EPS,  odmiany  70  baza  fasada,  o  wymiarach  nie 
większych niŜ 600 x 1200 mm, o zwartej strukturze i krawędziach bez wyszczerbień i 
wyłamań,  cięte  z  bloku  po  okresie  sezonowania  nie  krótszym  niż  8  tygodni.  Do 
docieplenia ścian wykorzystywane będą płyty styropianowe grubość 14 cm.  
Siatka  wzmacniająca  -  zaimpregnowana  fabrycznie  ''Środkiem  uodparniającym  na 
działanie  alkalitów,  o wymiarach  oczek  3-5  x  3-6mm  i  splocie  uniemożliwiającym 
przesuwanie włókien. Zużycie materiału: ok. 1, l m2/m2.  
3. Materiały uzupełniające:  
Środek grzybobójczy  - koncentrat do zwalczania pleśni, mchów, porostów  i glonów. 
Stosowany  przed  przyklejeniem  płyt  izolacji  termicznej  lub  przed  nakładaniem 
tynków. Preparat  do  gruntowania  słabego  podłoża  -  do  gruntowania  nasiąkliwych  
podłoży przed mocowaniem płyt izolacji termicznej. Do uzupełnień ubytków - 
szpachlówka do napraw tynków cementowo  - wapiennych, wypełniania ubytków  i 
bruzd na  ścianach oraz  sufitach. Kolor  jasnoszary. Może być stosowana  wewnątrz  i  
na  zewnątrz  budynków.  Silikon  akrylowy.  Pianka poliuretanowa.  
4. Warunki atmosferyczne wymagane przy prowadzeniu prac: temperatura 
zewnętrzna powietrza,  podłoża  i  wbudowywanego  materiału  nie  może  być  niższa  
niż  +5°C, niedopuszczalne  jest  przyklejanie  tkaniny  zbrojącej  i  wykonywanie  
wyprawy elewacyjnej  jeżeli zapowiadany  jest spadek  temperatury poniżej O°C w 
przeciągu 24 godz. Nawet  jeżeli  temperatura  podczas  prac  jest wyższa  niz +5°C  
niedopuszczalne jest  prowadzenie  prac w  czasie  opadów  atmosferycznych,  
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podczas  silnego wiatru  i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez  specjalnych 
osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Wykonywanie warstwy 
zbrojonej i wyprawy tynkarskiej powinno  być  prowadzone  przy  temperaturze  nie  
wyższej  niż  +25°C  niewiązane materiały (masę klejącą w warstwie zbrojonej, tynki) 
należy chronić przed działaniem deszczu w przypadku  tynków barwionych,  
temperatura w  trakcie prowadzenia prac  i schnięcia tynków nie może być niższa niż 
+5°C, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.  
5. Wytyczne wykonania ocieplenia: 
Przygotowanie podłoża:  
Przed przystąpieniem do oczyszczania podłoża należy usunąć istniejące rury 
spustowe i  blaszane  podokienniki  oraz  obróbki  blacharskie.  Podłoże  musi  być  
stabilne,  o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraźnie 
łuszczących się powłok  malarskich  czy  teŜ  wypraw.  Miejsca  będące  siedliskiem  
mchów  i  glonów należy  oczyścić  drucianą  szczotką,  a  następnie  nasycić  
roztworem  środka grzybobójczego.  Powierzchnię  ścian  otynkowaną  oczyścić  
mechanicznie,  Np. szczotkami  drucianymi  następnie  zmyć  wodą.  Należy  wykonać  
badanie  jakości podłoża  za  pomocą  próbek  -  na  oczyszczone  podłoże  przykleić  
za  pomocą  kleju systemowego  próbki materiału  izolacyjnego  o 
wymiarach100x100mm  (4-6  próbek). Po 3 dniach wykonać próbę ręcznego 
odrywania – jeżeli materiał izolacyjny zostanie. zerwany w  swej  strukturze,  oznacza  
to,  że  podłoże  charakteryzuje  się  odpowiednią wytrzymałością.  Natomiast  w  
przypadku  oderwania  próbki  z  klejem  i  warstwą fakturową  konieczne  jest  
oczyszczenie  elewacji  ze  słabo  związanej  z  podłożem warstwy.  Wówczas  
powinno  się  zagruntować.  Jeżeli  ponowna  próba  da  wynik negatywny,  należy  
rozważać  dodatkowe  mocowanie  mechaniczne.  Przy  znacznych nierównościach  
powierzchni  należy  nałożyć  warstwę  wyrównawczą:  przy nierównościach  do  10  
mm  -  szpachlówką  lub  zaprawę  cementową,  przy nierównościach  od  10  do  20  
mm  -  zaprawę  cementową,  jeżeli  nierówności przekraczają  20  mm  należy  
przeprowadzić  naprawę  naklejając  materiał termoizolacyjny  o  odpowiedniej  
grubości  (z  uwzględnieniem  dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za 
pomocą łączników mechanicznych).  
Przyklejanie płyt styropianowych.:  
Płyty styropianowe  rozpocząć przyklejać na poziomie  istniejącego cokołu budynku z 
zachowaniem odpowiedniego wypoziomowania warstwy izolacyjnej.  Ochronę dolnej 
krawędzi  ocieplenia  budynku  stanowią  metalowe  profile  z  kapinosem  zatapiane  
w warstwie kleju do mocowania tkaniny zbrojącej. Płyty styropianowe należy mocować 
do  podłoża  poziomo  -  z  zachowaniem  mijankowego  układu  spoin  pionowych  
przy Użyciu  zaprawy.  Na  całej  powierzchni  ocieplanej  ściany  płyty  powinny  do  
siebie przylegać.  Niedopuszczalne  jest  występowanie  masy  klejącej  w  spoinach  
gotową zaprawę  należy  nakładać  kielnią  po  obwodzie  płyty  pasmem  szerokości  
3-4  cm  i kilkoma  plackami  na  środku Łączna  powierzchnia  nałożonej masy  
klejącej  powinna obejmować  co  najmniej  40%  powierzchni  płyty.  Ilość  masy  
klejącej  i  jej  grubość zależą  od  stanu  podłoża, musi  być  zapewniony  dobry  styk  
ze  ścianą,  co  gwarantuje uzyskanie wymaganej  przyczepności.  Po  nałożeniu masy  
klejącej  na  płytę  należy  ją bezzwłocznie  przyłożyć  do  ściany  i  dokładnie  
przycisnąć  .Po  dociśnięciu  płyty  nie wolno  poruszać.  Styropian  należy  przyklejać  
pasami  od  dołu  do  góry  ściany.  Powierzchnia  przyklejanych  płyt  powinna  być  
równa,  a  szpary  między  nimi  nie powinno  być  prowadzone  przy  temperaturze  
nie  wyższej  niż  +25°C  niewiązane materiały (masę klejącą w warstwie zbrojonej, 
tynki) należy chronić przed działaniem deszczu w przypadku  tynków barwionych,  
temperatura w  trakcie prowadzenia prac  i schnięcia tynków nie może być niższa niż 
+5°C, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.  
Wykonanie warstwy zbrojonej siatką:  
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Warstwę  zbrojoną  należy  wykonać  na  odpylonych  po  uprzednim  przeszlifowaniu 
płytach  styropianowych  nie wcześniej  niż  po  3  dniach  od  przyklejenia  płyt,  ale  
nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno- 
letnim. W  takim  przypadku  konieczne  jest  dokonanie  bardzo  starannego  
przeglądu  stanu styropianu. Ochronę dolnej krawędzi ocieplenia budynku stanowią 
metalowe profile z kapinosem  zatapiane  w  warstwie  kleju  do  mocowania  tkaniny  
zbrojącej. Warstwę zbrojoną należy wykonać w jednej operacji przy pomocy zaprawy, 
rozpoczynając od góry  ściany,  po  wcześniejszym  zabezpieczeniu  miejsc  
szczególnie  narażonych  na uszkodzenia. W części parterowej (minimum do 
wysokości 2m od poziomu terenu), a także  naocieplanych  cokołach  trzeba  
zastosować  dwie warstwy  siatki  zbrojącej  lub tzw.  siatkę  pancerną.  Na  
narożnikach  otworów  w  elewacji  należy  wkleić  ukośnie dodatkowe kawałki siatki o 
wymiarach nie mniejszych niż 20x35cm. Na narożnikach stosować  kątowniki  narożne  
z  blachy  aluminiowej.    Najwygodniej  jest  stosować kątowniki  fabrycznie  oklejone  
pasmem  siatki.  Po  nałożeniu masy  klejącej  grubości ok. 2 mm, natychmiast 
dokładnie wtopić w nią napiętą  siatkę  zbrojącą. Siatka musi być  całkowicie  
niewidoczna  i  nie  może  w  żadnym  przypadku  leżeć  na  płytach izolacyjnych. Pasy 
siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład szerokości ok. 5-10cm.  Zakłady  
siatki  nie  mogą  pokrywać  się  ze  spoinami  między  płytami styropianowymi. Na 
świeżo wklejoną siatkę należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej grubości ok. 1 mm, 
tak aby siatka przestała być widoczna. Powierzchnię tej warstwy trzeba  możliwie  jak  
najdokładniej  wygładzić  pacą  stalową.  Krawędzie  ościeży  i krawędzie budynku 
uformować pacą kątową.   
Wykonanie wyprawy elewacyjnej:  
Wyprawę  tynkarską  należy  wykonać  nie  wcześniej  niż  po  3  dniach  od  
nałożenia warstwy zbrojonej i nie później niż po 3 miesiącach. Warstwę zbrojoną 
siatką trzeba zagruntować bezbarwnym silikatowym impregnatem do tynków 
mineralnych. Na wyschniętą warstwę gruntującą należy równomiernie, na grubość 
ziarna nakładać tynk  za  pomocą  stalowej  pacy.  Gdy  materiał  przestaje  się  już  
kleić  do  narzędzia, packą plastikową należy nadać mu  jednorodną  fakturę. Kolor  
tynku uzyskiwany  jest poprzez malowanie farbą silikatową , nakładaną w dwóch 
cienkich powłokach.   
Cokoły:  
-  tynk  mozaikowy    w  kolorze  przyjętym  jak  w  kolorystykach  w  części  graficznej 
opracowania. 
Malowanie farba elewacyjną:  
Farbę silikatową należy stosować w temperaturze powyżej +5°C. Niska temperatura i 
wysoka  wilgotność  mogą  spowodować  odbarwienia  farby.  Przed  Użyciem  farbę 
dokładnie wymieszać. Farbę nakładać w dwóch cienkich powłokach, natryskiem  lub 
wałkiem.  Elewację  należy  chronić  przed  zamoczeniem  lub  uszkodzeniem  aż  do 
całkowitego  wyschnięcia,  oraz  zakończenia  montażu  uszczelnień  i  obróbek 
blacharskich.  
 Prace wykończeniowe:  
Po  wykonaniu  docieplenia  zamontować  rury  spustowe,  obróbki  parapetów,  
daszek nad wejściem, elementy instalacji odgromowej, szyldy itp.   

 
3. Powłoki malarskie  
 Malowanie dwukrotne pomieszczenia sali gimnastycznej i części pomieszczeń po 
wymianie instalacji c.o. , grzejników oraz instalacji c.w.u. ścian i sufitów na kolor jasny 
uzgodnić z inwestorem , wykonać  farbami emulsyjnymi.    
 
4. Kolorystyka  
 Kolorystyka według załączonych rysunków w części graficznej projektu. Kolor tynku 
mineralnego - biały. Kolory  farb  silikatowych  przyjęto  wg.:  palety  NCS  -  jak  na  
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rysunkach  elewacji, dopuszcza  się dobór  farb wg. wzornika producenta po 
wcześniejszym uzgodnieniu  z Inwestorem.  
Obróbki blacharskie - blacha powlekana w kolorze brązowym Okna kolor biały.  
              
UWAGI  KOŃCOWE   
- Wszelkiego  rodzaju  wątpliwości  dotyczące  wykonania  robót  
wg  niniejszego  projektu  rozwiązać  należy  przed  rozpoczęciem  budowy w ramach 
nadzoru autorskiego.   
- Materiały  budowlane  oraz  materiały  prefabrykowane  powinny  posiadać 
wymagane atesty  i odpowiadać wymogom obowiązujących norm.  
 -  Roboty  budowlane  i  rzemieślnicze  należy  wykonywać  zgodnie  ze  sztuką 
budowlaną  oraz  obowiązującymi  normami  i  warunkami  technicznymi wykonania i 
odbioru.   
- Dopuszcza się zmiany materiałów po uprzednim uzyskaniu zgody  inspektora 
nadzoru, projektanta i inwestora   
- Odpady z fazy budowy zagospodarować należy zgodnie z Ustawą o odpadach z 
dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z dn. 20.06.2001 r.) 
 
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 
strzeżeniem, że nie odbiegają one, jakością i standardem od przyjętych w 
kosztorysie oraz dokumentacji projektowej. 
 
ROBOTY  SANITARNE 
Roboty wewnątrz budynku II etap do wykonania w 2014r. 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania w systemie pompowym 
dwururowym z przewodami sieci rozdzielczej prowadzonymi po ścianach piwnic i 
przyziemia. Parametry wody obiegowej instalacji grzejnikowej 80/60°C. Instalacja c.o. 
przyłączona będzie do projektowanego węzła cieplnego. Dla zapewnienia 
odpowiedniego funkcjonowania instalacji grzewczej zaprojektowano jeden obieg 
grzejnikowy pomieszczeń szkoły oraz sali gimnastycznej. Instalacja c.o. będzie 
przyłączona do wymiennika ciepła i wyposażona będzie w zawór regulacyjny 
umieszczony po stronie pierwotnej wymiennika, umożliwiający sterowanie wartością 
temperatury zasilania zgodnie z nastawionym programem tygodniowym. 
RUROCIĄGI 
Instalację rozdzielczą c.o. w wymiennikowi wykonać z rur stalowych ze szwem 
przewodowych wg. PN-74/H-74244 łączonych przez spawanie. Prowadzenie 
przewodów sieci rozdzielczej po ścianach budynku. Przewody sieci rozdzielczej 
ocieplić przy pomocy otulin z pianki PE. Rurociągi prowadzić z stałym spadkiem 0,3% 
w kierunku węzła cieplnego. Przewody sieci rozdzielczej c.o. prowadzone pod stropem 
przyziemia obudować za pomocą płyt gipsowo – kartonowych na stelażu z elementów 
metalowych. Piony oraz rury przyłączeniowe grzejników wykonać z rur miedzianych 
łączonych poprzez lutowanie lutem miękkim. Prowadzenie przewodów sieci 
rozdzielczej po ścianach budynku. W najniższych miejscach instalacji zamontować 
zawory spustowe. Rurociągi w prowadzone w piwnicach, kanale podpodłogowym oraz 
pod stropem przyziemia zaizolować termicznie. 
Odpowietrzenie instalacji - odbywać się będzie przez: 
· odpowietrzniki automatyczne zamontowane na rurociągach (zasilającym i 
powrotnym) w najwyższych punktach instalacji 
Opróżnianie instalacji 
· spust wody z głównych przewodów rozprowadzających odbywać się będzie w 
wymiennikowni 
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Mocowanie przewodów i kompensacja wydłużeń termicznych rurociągów 
· przewody prowadzone po powierzchni ścian mocowane typowymi uchwytami 
metalowo- gumowymi kotwionymi w przegrodach budowlanych 
· przewody z rur stalowych prowadzonych pod stropem podwieszane w systemie 
mocowania 
· kompensacja wydłużeń termicznych naturalna tj. typ „Z” lub „L” 
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane 
· przez tzw. ściany ogniowe - należy zastosować dla rur stalowych piankę o 
właściwościach ppoż. 
· przez ściany w granicy tej samej strefy pożarowej — należy zastosować tuleje 
ochronne z rury stalowej o dymensji 1-2 większej od rury przewodowej, przestrzeń 
między rurą i tuleją należy wypełnić masą elastyczną 
Regulacja obiegów 
· zastosowanie odpowiednich średnic rurociągów i odgałęzień 
· zastosowanie zaworów grzejnikowych ze wstępną nastawą 
· zastosowanie zaworów regulacyjnych 
Wytyczne montażowe - przy montażu należy przestrzegać wykonania zgodnie z 
dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej. Ustalenia istotnych zmian projektowych 
(w warunkach budowy) powinny być konsultowane z autorem projektu. 
Izolacje termiczne i antykorozyjne 
· Izolacje antykorozyjne 
Rurociągi stalowe należy oczyścić do III stopnia czystości i pomalować 2 - krotnie 
farbą antykorozyjną termoodporną. 
· Izolacje termiczne 
Rurociągi c.o. należy zaizolować termicznie otulinami w sposób zgodny z PN-B-
02421:2000 (zastępuje PN-85/B02421). W tym celu projektuje się otuliny z pianki PE. 
Zalecana grubość izolacji: 
średnica do DN 25 - 13 mm, 
średnica do DN 65 - 30 mm. 
GRZEJNIKI I ARMATURA 
W pomieszczeniach szkoły należy dokonać wymiany istniejących grzejników 
członowych – żeliwnych na grzejniki płytowe stalowe typu C (zasilane z boku) oraz 
typu V (zasilane z dołu). Grzejniki zamontować za pomocą zawieszeń systemowych. 
Do grzejników typu C dobrano zawory grzejnikowe termostatyczne ze wstępną 
regulacją. Na gałązkach powrotnych grzejników zainstalować zawory powrotne. 
Grzejniki typu V zaopatrzyć w zawory odcinające. Zawory grzejnikowe należy 
zaopatrzyć w głowice termostatyczne, natomiast w pomieszczeniach dostępnych dla 
uczniów w wersji wzmocnionej. Wielkości i typy grzejników, średnice rur oraz nastawy 
wstępne zaworów regulacyjnych podano na rozwinięciu instalacji c.o. Do umożliwienia 
regulacji hydraulicznej sieci rozdzielczej dobrano zawory regulacyjne oraz regulatory 
różnicy ciśnień. Grzejniki w sali gimnastyczne, szatni oraz w ciągach komunikacyjnych 
zabezpieczyć za pomocą osłon grzejnikowych metalowych wykonanych zgodnie z 
rysunkiem nr IS 09. 
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 
Ciepła woda do celów sanitarnych przygotowywana będzie w wymienniku ciepła typu 
JAD, zlokalizowanym w pomieszczeniu węzła cieplnego. Instalację c.w.u. wykonać z 
rur PP-R PN20 oraz z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Prowadzenie 
przewodów ciepłej wody użytkowej po ścianach budynku. Przewody sieci rozdzielczej 
prowadzone pod stropem przyziemia obudować za pomocą płyt gipsowo – 
kartonowych na stelażu z elementów metalowych. Wszystkie przewody c.w.u ocieplić 
otulinami PE. Przy umywalkach zaprojektowano baterie jednouchwytowe stojące. W 
związku z tym należy zdemontować istniejące baterie ścienne, przewody zimnej wody 
sprowadzić w dół, oraz wymienić umywalki na takie, które umożliwią montaż baterii 
stojących. Z uwagi na znaczne oddalenie istniejącej umywalki w „Pokoju Nauczyciela” 
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od projektowanej instalacji c.w.u., w niniejszym projekcie nie uwzględniono 
doprowadzenia ciepłej wody do w/w umywalki. Wielkości średnic przewodów zimnej i 
ciepłej wody podano na rzucie instalacji. 
INSTALACJA ZIMNEJ WODY 
Projektowana instalacja dostarczać będzie wodę do przygotowania ciepłej wody. 
Zaprojektowano przewód zimnej wody z rur PP-R PN16. Miejsce włączenia 
projektowanego przewodu zimnej wody do istniejącej instalacji – w pomieszczeniu 
węzła cieplnego (dotychczasowa kotłownia). Prowadzenie przewodu wody 
wodociągowej po ścianach budynku. Przewód zimnej wody ocieplić otulinami PE o 
grubości 5 mm. 
WYTYCZNE DO WYKONANIA IZOLACJI CIEPŁOCHRONNEJ 
Dla przewodów ciepłej wody i cyrkulacji izolacja termiczna projektowana jest z 
okładzin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, zgodnie z PN-85/B-02421 pod 
płaszczem z folii z tworzywa sztucznego (niepalnej). 
UWAGI KOŃCOWE 
· Prace wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Instalacji Ogrzewczych wydane przez COBRTI INSTAL (WTWiO ) zeszyt nr 6 oraz 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” wydanymi 
przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7). 
· Przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z warunkami odbioru. 
· Należy stosować wytyczne producenta. 
· Przy prowadzeniu przewodów c.o. należy zachować minimalne odległości od 
elementów innych instalacji zgodnie z przepisami szczegółowymi określonymi w 
Warunkach Technicznych — Dz. U. z 15.04.2002 nr 75. 
· Montaż wykonywać zgodnie z wytycznymi Producenta. 
WĘZEŁ CIEPLNY 
Projektowany węzeł cieplny zlokalizowany będzie w wydzielonym pomieszczeniu 
dotychczasowego węzła cieplnego w piwnicy budynku. Przed montażem 
projektowanego węzła cieplnego należy zdemontować aktualnie zamontowane 
urządzenia i rurociągi oraz dokonać remontu pomieszczenia wymiennikowi. 
Zaprojektowano kompaktowy wymiennik dwufunkcyjny firmy Danfoss LMP zgodny ze 
specyfikacją części przedstawioną na schemacie. Projektowany węzeł cieplny 
przygotowywał będzie czynnik grzewczy dla potrzeb c.o. szkoły oraz centralną ciepłą 
wodę. Węzeł zasilany będzie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej wysokich 
parametrów istniejącym przyłączem ciepłowniczym. Do obliczeń wielkości urządzeń 
węzła przyjęto zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od dostawcy ciepła 
parametry wody sieciowej 135/70°C (latem 70/43°C) oraz parametry instalacji c. o. 
80/60°C i c.w.u. 60/10°C. Moc cieplna projektowanego węzła ciepłowniczego: dla 
potrzeb c.o. szkoły – 230 kW i dla potrzeb c.w.u. – 160 kW. Projektowany węzeł 
cieplny wyposażony będzie w wymienniki typu JAD i pracował będzie w układzie 
zamkniętym tj. z naczyniem przeponowym. Zabezpieczenie układu technologicznego 
węzła zgodnie z obowiązującą normą PN-B-02414.  Obieg czynnika grzejnego niskich 
parametrów w instalacji wewnętrznej budynku będzie wymuszony przy pomocy pomp 
obiegowych firmy Grundfos. Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej w budynku będzie 
wymuszona przy pomocy pompy cyrkulacyjnej firmy Grundfos. W projektowanym 
węźle zlokalizowany będzie układ pomiarowy z ultradźwiękowym przetwornikiem 
przepływu zamontowany na powrocie mierzący całkowitą ilość ciepła doprowadzaną 
do węzła. Uzupełnienie zładu grzewczego projektuje się z powrotu wody sieciowej 
poprzez wodomierz do wody gorącej z impulsowaniem podłączonym do przelicznika 
ciepłomierza głównego. 
Instalację węzła po stronie wysokich parametrów zaprojektowano z rur stalowych 
czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 łącznych przez spawanie, natomiast po stronie 
niskich parametrów z stalowych czarnych instalacyjnych, łączonych przez spawanie. 
Rurociągi zimnej projektuje się z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą 
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złączek z gwintem, natomiast ciepłej wody z rur miedzianych łączonych przez 
lutowanie. Armatura i uzbrojenie wg specyfikacji na rysunkach. Po zmontowaniu 
instalacji technologicznej węzła całość należy poddać próbie szczelności i 
ciśnieniowej. Zewnętrzne powierzchnie z rur czarnych należy oczyścić z rdzy, a 
następnie dwukrotnie pomalować emalią antykorozyjną podkładową i nawierzchniową. 
Wszystkie rurociągi c.o. po stronie wysokich i niskich parametrów, rozdzielacze, 
przewody c. w. u i cyrkulacyjne należy zaizolować termicznie typowymi prefabrykatami 
z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii niepalnej. Całą instalację węzła po 
zamontowaniu należy poddać próbie ciśnieniowej, a następnie należy przepłukać. 
Ciśnienie próbne po stronie wysokich parametrów p = l,6 MPa, a po stronie niskich 
parametrów c. o , c.w.u. i wody p = 0,6 MPa bez próby naczyń przeponowych. Do 
pomiaru zużycia ciepła zaprojektowano licznik SONOMETER 1100, Qn = 3,5 m3/h. Do 
pomiaru zużycia ilości wody do napełniania zładu w budynku zastosowano wodomierz 
do wody ciepłej typ JS-90-NK Q3=2,5m3/h, 10 l/imp., Dn = 15 mm produkcji firmy 
POWOGAZ. 
Instalacja wod - kan, w pomieszczeniu węzła. 
W pomieszczeniu węzła zlokalizowane będą dwa wpusty podłogowe Dn = 75 mm z 
odpływem do projektowanej studzienki schładzającej zlokalizowanej z kręgów 
betonowych o średnicy 1 m i głębokości 1 m. W studni zamontować pompę 
pływakową. W pomieszczeniu węzła należy również zamontować zlew, oraz zawór 
czerpalny wody zimnej ze złączką do węża. Zlew podłączyć do istniejącego pionu 
kanalizacyjnego w pomieszczeniu sąsiadującym z wymiennikownią. W celu 
umożliwienia pomiaru zużycia wody zimnej dla celów przygotowania ciepłej wody w 
budynku należy zamontować oddzielny wodomierz zamontowany na rurociągu wody 
zimnej doprowadzającym wodę do węzła. 
Wentylacja pomieszczenia węzła. 
Wymagana krotność wymian w węźle: n = 2 w/h 
Kubatura : V = 160,7 m3, 
Vn = 2 x 160 = 320 m3/h, 
Vw = 2 x 160 = 320 m3/h. 
W celu nawiewu powietrza do pomieszczenia węzła należy wykonać kanał nawiewny 
blaszany o wymiarach 25 x 20 cm. Wywiew powietrza z węzła projektowanym 
kanałem blaszanym o wymiarach 14 x 14 cm wyprowadzonym ponad dach budynku. 
BRANŻA BUDOWLANA I INSTALACYJNA 
W pomieszczeniu wymiennikowni należy wykonać: 
- demontaż istniejących wymienników ciepła, kotła grzewczego, pomp, rurociągów i 
innych urządzeń,  
- demontaż istniejących drzwi wejściowych, naprawę ościeży, 
- montaż nowych drzwi metalowych 150 x 200 cm, 
- naprawę tynków oraz posadzki, 
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu wymiennikowni farbami emulsyjnymi, 
- studnię schładzającą z kręgów betonowych z pompą pływakową, 
- montaż dwóch wpustów podłogowych i przewodów odpływowych połączonych ze 
studnią schładzającą, 
- montaż zlewu z blachy stalowej i podłączenie do istniejącego pionu kanalizacyjnego, 
- montaż przewodu tłocznego pompy pływakowej - do zlewu, 
- posadzkę z płytek ceramicznych wraz z cokołem h=30cm 
- kratkę wywiewną z kanałem 14 x 14 cm, 
- kanał nawiewny 25 x 20 cm z kratką, 
- regulacja drzwi. 
BRANŻA ELEKTRYCZNA 
Pomieszczenie węzła cieplnego powinno mieć oświetlenie sztuczne oraz gniazdo 230 
V. Instalację gniazda 230 V należy wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2-750 V, 
układanym natynkowo z użyciem osprzętu n/t. Doprowadzenie energii elektrycznej 
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powinno nastąpić z rozdzielni zlokalizowanej w pomieszczeniu sąsiadującym z 
wymiennikownią poprzez wyłącznik bezpieczeństwa, umieszczony poza 
pomieszczeniem i wyłączający pracę wszystkich urządzeń. Natężenie oświetlenia w 
pomieszczeniu węzła cieplnego powinno być nie mniejsze niż 200 lx. Sterownik węzła 
kompaktowego zasilić z rozdzielnicy przewodem YDY 3x2,5 mm2. Zasilanie i 
sterowanie pomp realizowane będzie przez sterownik węzła. Wszystkie urządzenia 
technologiczne kotłowni podłączyć do sterownika zgodnie z jego dokumentacją 
techniczną.  
Uwagi końcowe. 
Całość robót budowlano - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (w szczególności przepisami BHP), normami oraz Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru budowlano - montażowych cz.II "Instalacje sanitarne 
i przemysłowe" oraz z wymogami producentów i dostawców urządzeń 
 
 
ROBOTY ELEKTRYCZNE 
Roboty budowlane na zewnątrz i wewnątrz budynku I etap do wykonania w 
2013r. 
- wymiana instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie terenu na ścianach 
zewnętrznych budynku szkoły  oraz umieszczenie pozostałych instalacji elektrycznych 
i teletechnicznych w listwach przyściennych 
- demontaż i ponowny montaż kamer monitoringu zewnętrznego (wykona konserwator 
monitoringu na koszt wykonawcy termomodernizacji) 
- przewody odprowadzające instalacji odgromowej należy prowadzić w rurkach 
winidurowych na uchwytach w warstwie ocieplenia ścian, złącza kontrolne na ścianie 
budynku wykonać w skrzynkach zamykanych wtynkowych , pomiary rezystancji 
uziemień odgromowych po wykonaniu robót 
W ofercie wykonawca termomodernizacji uwzględni również realizacje warunków 
przyłączenia nr 4458/RE01/2013  do sieci dystrybucyjnej 0,4kV z dnia 05.06.2013r. 
budynku szkoły podstawowej. 
Kosztem i staraniem wykonawcy zostaną wykonane prace projektowe (projekt 
wykonawczy) i budowlano-montażowe w zakresie realizacji w/w warunków wraz z 
wykonaniem instalacji WLZ     do instalacji odbiorczej. 
Przed przystąpieniem do robót budowlano - montażowych wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia projektu zamawiającemu celem jego zatwierdzenia. 
Złącze kablowo – pomiarowe należy wbudować tak aby drzwiczki licowały z 
wierzchnią warstwą ocieplenia ścian. 
Po wykonaniu wyżej opisanych robót należy wykonać komplet pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji obwodów w budynku 
szkoły.  
 
Roboty budowlane wewnątrz budynku II etap do wykonania w 2014r 
- instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych węzła cieplnego 
- instalacja przewodów uziemiających i wyrównawczych 
- instalacja zasilania i sterowania pomp przez sterownik węzła 
 
UWAGI: 
 

1. Warunki przyłączenia nr 4458/RE01/2013 PGE Dystrybucja S.A. z dnia 
05.06.2013 stanowią ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej SIWZ 

2. Całość robót należy wykonać zgodnie z PN – IEC 60364  oraz obowiązującymi 
Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

 
2. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: 
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a) Uwaga ! Inwestycja jest  współfinansowana ze środków WFOŚ i GW . 
b) 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 w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej sanitarnej oraz 
instalacyjnej elektrycznej. 

c) Niezbędnym jest przed zgłoszeniem oferty szczegółowe zapoznanie się z 
warunkami terenowymi realizacji robót. 

d) Zamówienie  należy  wykonać  ściśle  wg projektu technicznego i Specyfikacją  
techniczną wykonania i odbioru robót 
e) 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. 

f)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. 
 
g) Wykonawca wyłoniony w przetargu uzgodni harmonogram robót z zamawiającym 
oraz Dyrekcją SP13.  
 
h) 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. 
 
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. 
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ROZDZIAŁ VII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 
 
ROZDZIAŁ VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:  
 I Etap: 3 miesiące od podpisania umowy, 
 II Etap: do 23 sierpnia 2014 r. 
 
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 robót obejmujących swym zakresem: 
- zmiany w systemie ogrzewania,  
- zmianę źródła ciepła,  
- docieplenie ścian zewnętrznych,  
- wymianę okien  
o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł każda PLN - wg załącznika nr  5; 
 

b) załączy dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku 
nr 5 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 
przedłoży:  
 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz                      
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych a także zakresu 
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wykonywanych przez nie czynności - wg załącznika nr 4. Osoby te muszą 
posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej sanitarnej oraz 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 3; 

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 6. 

 
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, 
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. 
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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 3; 

• 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 4. Osoby te muszą 
posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej sanitarnej oraz 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 robót obejmujących swym zakresem: 
- zmiany w systemie ogrzewania,  
- zmianę źródła ciepła,  
- docieplenie ścian zewnętrznych,  
- wymianę okien  
o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł każda PLN - wg załącznika nr  5; 

• dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku nr 5 
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 6;  

• Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego - załącznik nr 7. 

 
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 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego i przedkładają do oferty ustanowione pełnomocnictwo.  

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  
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ROZDZIAŁ XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują faksem 
lub pisemnie. 

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

3. Adres strony internetowej zamawiającego www.piotrkow.pl 
4. 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. 

5. 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. 

6. 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.  

7. 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 08.07.2013r. do 
godz. 9:00 w wysokości 30.000,00 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 13 

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. 

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 
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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 
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. 
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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 
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. 
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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 2; 
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp -  wg załącznika nr 3; 
3. 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 4. Osoby te muszą 
posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej sanitarnej oraz instalacyjnej 
elektrycznej. 

4. 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 robót obejmujących swym zakresem: 

- zmiany w systemie ogrzewania,  
- zmianę źródła ciepła,  
- docieplenie ścian zewnętrznych,  
- wymianę okien  
o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł każda PLN - wg załącznika nr  5; 

5.  Dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku nr 5 zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

6. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – wg załącznika nr 6; 

7. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg 
załącznika nr 7. 

8.  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; 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8 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, 
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. 

10. 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. 8 
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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 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XIV 
niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego, punkt 
informacyjny, nie później niż do dnia 08.07.2013 r. do godz. 09:00 

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

3. 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  08.07.2013 r. o godz. 
10:00 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.                                                                
6. 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. 

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

8. 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) 
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. 
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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. 

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). 
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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. 

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. 
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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...),  
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. 
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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 
 

1. 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.  

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. 
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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. Warunki przyłączenia nr 4458/RE01/2013 PGE Dystrybucja S.A. z 
dnia 05.06.2013 

Załącznik nr  2. Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z 

postępowania 
Załącznik nr 4. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania powyższego 
zamówienia 

Załącznik nr 5. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia  
Załącznik nr 6. 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 
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Załącznik nr 2 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SP NR 13 

 
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: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

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

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

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

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

........................................................................................................................................ 
4) niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert,  
5) 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.271.16.15.2013 
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6) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy załączony do SIWZ, 
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

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

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

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

10)  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.), 

11) [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 
 
 

  

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

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

13)  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 

Kwota 

 
 

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 3 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SP NR 13 

 
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; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

                                            
6 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: SPZ.271.16.15.2013 
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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; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania oferta; 
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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 4 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SP NR 13 

 
 

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.271.16.15.2013 



36 
 

Załącznik Nr 5 
 
 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SP NR 13 

 

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.  
wykonanie trzech robót obejmujących swym zakresem: 
- zmiany w systemie ogrzewania,  
- zmianę źródła ciepła,  
- docieplenie ścian zewnętrznych,  
- wymianę okien  
o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł każda PLN - wg załącznika nr  5; 
 

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.271.16.15.2013 
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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 6 
 
 

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

 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SP NR 13 

 
 
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.271.16.15.2013 
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Załącznik nr 7   
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SP NR 13 

 
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.271.16.15.2013 


