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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 
1. Rozbiórka komina kotłowni 
Istniejący komin kotłowni węglowej z uwagi na modernizacje źródła ciepła i wykonanie 
węzła cieplnego zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej należy rozebrać a w jego 
miejsce wykonać płytę dachową w technologii traconego szalunku. 
 
2. Rozbiórka ścianek (pozostałości świetlików) nad cz.B budynku 
Istniejący ścianki świetlików dachowych z uwagi na remont pokrycia dachowego, 
docieplenie oraz dla zapewnienia lepszego odprowadzania wód opadowych z połaci 
należy rozebrać a w ich miejsce wykonać płytę dachową w technologii traconego 
szalunku. 
 
3. Zaślepienie otworów w miejscach rozbiórki komina oraz ścianek świetlików 

(ok. 300X300cm) cz. A, B budynku 
OGÓLNY OPIS PŁYTY 
Zastosowano strop typu suchego z elementem nośnym w postaci blachy fałdowej w 
układzie jednoprzęsłowym oraz na całej powierzchni stropu przykręconych do niej płyt 
2x OSB 3 stanowiących płaszczyznę połaci dachu . Blachę oparto na podłużnych i 
poprzecznych belkach stalowych mocowanych do istniejących żelbetowych elementów 
zgodnie z istniejącym spadkiem połaci. 
OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PŁYTY 
Element nośny stropu – blacha fałdowa T135 gr1,25mm mocowana wkrętami 
samowiercącymi GT 12  5,5 x 35. Blacha usztywniona górą na całej powierzchni 
stropu przykręconymi do niej płytami 2x OSB 3 o grubości 18mm. 
Podpory podłużne i poprzeczne stropu – belki o profilu ceowym UPN 180 ze stali 
gorącowalcowanej A-I (ST3S). Zastosowano belki w układach obwodowych.  
Mocowanie belek do elementów żelbetowych kołkami rozporowymi M 14 co 50cm. 
Wszystkie kotwy przyjęto jako klejone na żywicę w otworach nawierconych w istn. 
żelbetowej konstrukcji wsporczej świetlików. 
Elementy poprzeczne- usztywniające ( jedna pośrednia podpora) – belki ze stali 
gorącowalcowanej A-I (ST3S) o profilu dwuteowym IPN 120. Zastosowano belki w 
układach jednoprzęsłowych. Mocowanie belek usztywniających do belek podłużnych 
przyjęto śrubami M12 kl.5.8 z pomocą łączników kątowych L80x80x6. 
Spód płyty(sufit pomieszczenia) wykończyć poprzez podwieszenie płyt GKiF 
(2x12,5mm) na stelażu stalowym. 
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Ostatecznego obmiaru otworów należy dokonać po wykonaniu rozbiórki. 
 
4. Naprawa zarysowanych fragmentów ścian zewnętrznych w cz. D (ok 2,5mb) 
Strefy zarysowanych fragmentów ścian w cz. D należy naprawić za pomocą 
systemowego zbrojenia. Specyficzna konstrukcja prętów wg technologii zapewnia 
dużą wytrzymałość na rozciąganie ściany i jednocześnie dużą odkształcalność 
pozwalającą na znaczne przemieszczenia konstrukcji. Wysoka wytrzymałość stali oraz 
unikatowy kształt zbrojenia w połączeniu z odpowiednim zaczynem zapewnia bardzo 
efektywny rodzaj wzmocnienia. Wzmocniona ściana staje się przez to mało wrażliwa 
na dalsze ewentualne przemieszczenia. 

1. Kolejność wykonywanych prac naprawczych: 
2. Usunąć warstwę tynku zarysowanej strefy na szerokości, co najmniej na 

100cm z obu stron pęknięcia lub rysy. Usunięcie tynku powinno być 
wykonane w obszarze, co najmniej o 3-5 warstw cegieł powyżej i poniżej 
końca najdłuższej rysy. 

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

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

5. Wyczyścić dokładnie szczeliny z pyłu (odkurzaczem) i spryskać je wodą. 
6. Przyciąć spiralne pręty o średnicy 8mm i długości 60cm z zagiętymi końcami 

pod kątem prostym na długości 10cm, tak, aby zagięte końce prętów były 
usytuowane ok. 50cm poza rysą. 

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

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

9. Miejsca wzmocnień muru zwilżać okresowo wodą. 
10. Wypełnić ewentualne nierówności pozostawiając ścianę do wykończenia wg 

wskazań zawartych w części architektonicznej projektu. 
 
5. Pionowa izolacja ścian fundamentowych budynku 
Z uwagi na częściowe braki pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów (lub jej 
zły stan techniczny) przed wykonaniem izolacji termicznej ścian fundamentowych 
należy wykonać izolację p/w. pionową typu renowacyjnego pozwalającą po okresie 
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wysychania i odgrzybienia muru zastosować system termorenowacyjny docieplenia 
ścian podziemnych: 
 

 skucie pozostałości tynków wapienno-cementowych na ścianach fundamentowych 
do gł. 60cm poniżej poziomu gruntu. 

 dezynfekcja ścian fundamentowych do głębokości 60 cm ( w tym miejsc 
zaatakowanych przez mikroorganizmy- preparatem przy dwu krotnym 
nakładaniu(zużycie 0.1kg/m2) 

 zmycie wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów, 

 obrzutka pokrywająca z domieszką poprawiającą wiązanie i przyczepność na 
podłożu 

wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z tynku renowacyjnego 
uszczelniającego (ziarno 0-4mm, zużycie około 16kg/m2/10mm). 

 jako izolację termiczną strefy podziemnej należy zastosować płyt z polistyrenu 
ekstradowanego XPS – gr. 5cm i i szer. 50 cm. Płyty należy mocować za pomocą 
powłoki bitumicznej na gł. min. 5-10cm pow. terenu i 40-45 poniżej terenu. 

 izolację termiczną należy zabezpieczyć folą kubełkową zakończoną obróbką 
blacharską lub systemowym profilem (na wys .min. 5-10cm pow. terenu i 40-45 
poniżej terenu) w celu polepszenia możliwości odparowania wilgoci ze ściany. 

 teren wraz z opaską ukształtować ze spadkiem (min. 2%) „od budynku”. 
 
Uwaga: Wszelkie prace (szczególnie w rejonie istniejącego uzbrojenia) prowadzić 
ręcznie z zabezpieczeniem wykopów oraz odcinkami. 
 
6. Pozioma izolacja ścian fundamentowych (przepona) od strony południowej 

cz. D 
Należy wykonać przeponę poziomą, zewnętrzna w murze  od strony południowej cz. D 
metodą iniekcji ciśnieniowej stosując preparat z wypełnieniem otworów. 
 
Metoda niskociśnieniowa otwory w jednym rzędzie: 
W miejscu planowanej przepony nad posadzką parteru wywiercić w jednym rzędzie 
otwory o średnicy 16 mm w odstępach ok. 12,5 cm. Otwory odpylić oraz zamontować 
pakery. Za pomocą pompy wtłaczać w mur preparat iniekcyjny pod ciśnieniem 0,2 - 
0,4 MPa. Po zakończeniu iniekcji trwającej 15-20 minut otwory wypełnić płynną 
szlamową zaprawą izolacyjną . 
 
7. Zamurowania ( na wniosek kierownika obiektu) 
Projektuje się demontaż i zamurowania drzwi wejściowych oraz okna do 
pomieszczenia nr 18 z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej. 
 
8. Rozbiórki i skucia (ceglane parapety, gzyms w części budynku A,B ) 

1. Wszystkie zewnętrzne ceglane parapety należy skuć do płaszczyzny ściany 
2. Wszystkie gzyms podrynnowe dachu -półka szer 13- 17cm  (patrz rysunek) 

należy wyciąć w celu likwidacji mostka cieplnego oraz prawidłowego montażu 
warstwy ocieplenia 

 
9. Stolarka okienna 
Projektuje się wymianę drewnianego okna kotłowni (po ostatecznych obmiarach 
wykonanych przez wykonawcę) – na okno typu zespolonego z profili PVC –min. 
komorowe z szybą zespoloną przezroczystą Uk min. 1,0. 
Okno dzielone z możliwością uchyłku i rozszczelnienia górnej części. 
Wszystkie okna istniejące i poddane wymianie należy wyposażyć w nawietrzaki 
szczelinowe z regulacją strumienia przepływu powietrza! . 
 



5 
 

Parapety zewnętrzne –Blacha aluminiowa powlekana gr. 1,2 mm (styki 
powierzchni ściany i parapetu izolować przeciwwilgociowo masą trwale plastyczną . 
Parapet wewnętrzny- PCV-komorowe w kol. białym gr 2cm,- węzeł cieplny 
 
10. Stolarka drzwiowa (pom. 16) 
Istniejące zewnętrzne drzwi leży wymienić na rozwierane (w istniejącym otworze), 
stalowe, ocieplane, wyposażone w zamek. Drzwi wykonać w kol. brązu 
 
11. Brama garażowa do magazynu (pom. 08)- 264/247 
Istniejącą zewnętrzną bramę garażową należy wymienić na rozwieraną stalową, 
ocieplaną wyposażoną w zamek. 
Bramę wykonać w kol. brązu 
 
12. Istniejące zadaszenia wejścia nad bramą 
W miejsce istniejącego zadaszenia nad bramą wjazdowa do pom 08 zamontować 
markizę -pokrycie płyta poliwęglanowi. 

 

Przeznaczenie Zadaszenie balkonów i drzwi 

Długości poszczególnych modułów 

Moduł A 1400 mm 

Moduł B 800 mm 

Moduł C 200 mm 

Szerokość (wysięg) 1200 mm 

Rozstaw 
wsporników 

800 mm 

Materiał konstrukcji Aluminium malowane proszkowo 

Kolor konstrukcji RAL 9006 

Pokrycie dachowe panele poliweglanowe typu Fastlock UNI dł. 1,4 m 

Kolor pokrycia przezroczysty (clear) 

 
 
13. Kraty okienne, stalowe, wewnętrzne schody do kotłowni 
W związku z ociepleniem ścian budynku technologią „lekką mokrą” istniejące kraty 
okienne(oraz stalowe, wewnętrzne schody do kotłowni) poddać modernizacji 
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(demontaż, przystosowanie długości kotew, piaskowanie, zabezpieczenie 
antykorozyjne, montaż powtórny), zabezpieczyć jednoskładnikową farbą schnącą na 
powietrzu, przeznaczoną do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali 
żelaznych (stal, żeliwo), zarówno tych pokrytych rdzą, jak i czystych na kolor 
elewacji 
 
Warunki malowania: 
- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni nie powinna byç niższa niż +5°C, 
- optymalna temperatura powietrza: od +10°C do +25°C , maksymalna wilgotność 
względna: 85%. 
- nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje 
prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu),w upalne popołudnia oraz przy silnym 
wietrze. 
 
Uwaga! 
- Należy upewnić się, czy krawędzie i narożniki są dobrze pomalowane. 
- Farby nie należy rozprowadzać na zbyt dużej powierzchni (powstaje wtedy zbyt 
cienka powłoka). 
- łączna grubość suchej powłoki powinna wynosić minimum 70 mikrometrów. 
- W przypadku nakładania farby natryskiem należy uprzednio dobrać odpowiednie 
parametry urządzenia natryskowego, a następnie przeprowadzić próbne malowanie. 
 
14. Remont pomieszczenia węzła cieplnego oraz zagrzybionych fragmentów 

ścian w pom. nr 26, 30 
Ze względu na częściowe zawilgocenia strefy podsufitowej i przyziemia,  należy 
wykonać zbicie wszystkich tynków na ścianach pom. węzła cieplnego oraz , częściowo 
(z zakładem 50cm powierzchni dodatkowej)- w pom. 26,30,(ok. 3m²) pomalowanych 
farbami, zawilgoconych i zagrzybionych. Następnie wykonać szczotkowanie ścian i 
pokryć je poniższymi materiałami renowacyjnymi, które odbiorą wilgoć z mokrych 
murów i zmagazynują sole: 
 
1. roztwór do usuwania grzybów i alg 
Zużycie: ok. 0,1 kg/m przy dwukrotnym nakładaniu 
Gotowy do użycia roztwór do usuwania grzybów i alg z powierzchni elewacji 
i ścian. Preparat przeznaczony także do zabezpieczania wykończonych powierzchni. 
 
Powierzchnia odgrzybiona następnie powinna być zmyta. 
 
1)obrzutka renowacyjna 
Zużycie: ok. 5 kg/m (przy kryciu 50%); ok. 10 kg/m (przy kryciu 100%) 
Zwiększająca przyczepność podłoża obrzutka wstępna. 
 
2)Warstwa nawierzchniowa 
tynk renowacyjny trasowy jednowarstwowy, naturalnie biały, trasowo- wapienny tynk 
do obróbki ręcznej i maszynowej, na zewnątrz i do wewnątrz, hydrofobowy. Ziarno 1 
mm. 
 
Wykończenie ścian dla: 
 
Dla pom. nr  26,30 -Po całkowitym wyschnięci wszystkich warstw należy malować 
pomieszczenia paro- przepuszczalnymi farbami silikonowymi na kolor ( do 
uzgodnienia z dyrektorem szkoły). 
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Dla węzła cieplnego-  Ściany, podłogę -po całkowitym wyschnięci wszystkich warstw 
należy pokryć płytkami gresowymi (w kol. beżu) na kleju elastycznym z fugą szer. 
min.2mm. 
Uwaga-na istniejącej posadzce po oczyszczeniu i usunięciu odspojonych fragmentów( 
przed ułożeniem płytek wykonać wylewkę samopoziomującą. 
 
15. Remont pomieszczeń szkoły- prace malarskie 
Wszystkie ściany zewnętrzne oraz korytarza (od wewnątrz), poddać  remontowi 
powłok malarskich poprzez usunięcie istniejących powłok malarskich, likwidacje rys i 
zarysowań, szpachlowanie oraz, po całkowitym wyschnięciu malować-farbą emulsyjną 
(oraz olejna w miejscach lokalizacji istniejących lamperii) podkładowo i 
nawierzchniowo (kolor do uzgodnienia z dyrektorem szkoły). 
Dodatkowo wykonać powłoki malarskie ( farbą emulsyjną) na sufitach pomieszczeń: 
17         SALA PRAKTYK -SPAWALNIA 
19   SALA PRAKTYK -ELEKTR 
20   SALA PRAKTYK -MECHANIKA 
21   SALA PRAKTYK 
22   SALA PRAKTYK -MONTAŻ 
23   SALA PRAKTYK 
24   SALA PRAKTYK 
25   SZATNIA 
26   SALA PRAKTYK 
27   SALA PRAKTYK 
28         KOTŁOWNIA 
 
16. Istniejąca wentylacja 
Należy wykonać sprawdzenie drożności wszystkich przewodu wentylacyjnego przez 
kominiarza a w przypadku jej braku oczyścić i udrożnić. 
Kratki wentylacyjne kotłowni rozkuć do wym.14x27 
 
17. Demontaż i rozbiórka istniejących rynien ,rur spustowych oraz wszelkich 

obróbek związanych z pokryciem dachowym 
Wszystkie obróbki blacharskie rynny, rury spustowe, wymienianą instalację 
odgromową oraz ich osprzęt związany z systemem odwadniania pokryć dachu należy 
zdemontować oraz wywieźć do punktu skupu złomu. 
 
18. Ocieplenie zewnętrznych ścian-fundamentowych 
Jako izolację termiczną strefy podziemnej należy zastosować płyt z polistyrenu 
ekstradowanego XPS – gr. 5cm i i szer. 50 cm .  Płyty należy mocować za pomocą 
powłoki bitumicznej na wys. min. 5-10cm pow. terenu i 40-45 poniżej terenu. 
 
19. Ocieplenie ścian zewnętrznych- nadziemnych (w tym fragment ogniomurów) 
Termomodernizację wszystkich ścian zewnętrznych nadziemia należy wykonać z  płyt 
styropianowych gr 16cm o wysokim współczynniku dyfuzji pary wodnej 
 
Płyta, perforowana, dyfuzyjna (µ < 10) płyta styropianowa. Stosowana jako materiał 
termoizolacyjny. Izolacyjność cieplna płyty: = 0,040 W/mK. 
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A1. Środek gruntujący – stosowany w razie konieczności do wzmocnienia słabego 
podłoża przed klejeniem płyt izolacyjnych 
A. Zaprawa klejowo-szpachlowa 
Zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do 
podłoża oraz do wykonywania warstwy zbrojącej na płytach styropianowych pod 
warstwę tynkarską uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki 
wodą, w proporcji wagowej wg instrukcji producenta. 
B. Płyty styropianowe – EPS 
co najmniej klasy E reakcji na ogień wg PN –EN13501-1:2004 ( odpowiadające 
określeniu „samogasnące” według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
12.04.2002 r. spełniające dodatkowo wymagania: 
- powierzchnie płyt: szorstkie po krojeniu z bloków, 
- krawędzie płyt: proste, ostre bez wyszczerbień. 
C. Łączniki mechaniczne – dopuszczone do stosowania w budownictwie dobrane wg 
długości i konstrukcji do rodzaju podłoża oraz materiału izolacyjnego, o ile konieczne 
jest mechaniczne wzmocnienie 
D. Zaprawa klejowo-szpachlowa 
Zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do 
podłoża oraz do wykonywania warstwy zbrojącej na płytach styropianowych pod 
warstwę tynkarską uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki 
wodą, w proporcji wagowej wg instrukcji producenta 
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E. Siatka zbrojąca impregnowana przeciwalkalicznie siatka z włókna szklanego do 
zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych. Wielkość oczek ok. 3,5 x 
4 mm spełniająca europejskie normy. 
F. Zaprawa klejowo-szpachlowa 
G. Podkład tynkarski gotowy do użycia środek gruntujący wyrównujący chłonność 
podłoża i poprawiający przyczepność cienkowarstwowych tynków strukturalnych. 
H. Tynk strukturalny -silikonowa zaprawa tynkarska, barwiona w masie, 
cienkowarstwowy tynk strukturalny w kolorze. 
Warunki prowadzenia prac elewacyjnych. 
 
a) Prace ociepleniowe prowadzimy, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża 
wynosi co najmniej +5°C . 
Jest możliwość prowadzenia prac ociepleniowych klejenia płyt styropianowych i 
wykonywania warstwy zbrojącej w temperaturze powyżej 0 °C. 
W tym celu należy stosować szybkowiążąca zaprawa klejowo-szpachlowa. Sucha 
mieszanka o skróconym czasie wiązania na bazie cementu do przyklejania i 
szpachlowania płyt styropianowych pozwala na wykonywanie prac ociepleniowych w 
temperaturze powyżej 0 °C. 
b) Nie wykonujemy robót przy bardzo silnym wietrze lub nasłonecznieniu. W celu 
zabezpieczenia należy stosować siatki osłonowe na rusztowaniach. 
 
Podłoże 
Podłoże musi być mocne i czyste (wolne od kurzu i oleju). Przed przystąpieniem do 
klejenia styropianu należy sprawdzić czy powierzchnia ściany pozbawiona jest 
czynników zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji 
termicznej. 
 
Montaż płyt styropianowych 
a) Przed klejeniem styropianu należy zamontować listwy APU 
b) Płyty styropianu przyklejamy metodą obwodowo-punktową. 
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i 
możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% 
efektywnej powierzchni przyklejania płyty do podłoża ( przy większych nierównościach 
należy stosować zróżnicowane grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej 
krawędzi należy nanieść około 3- 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w 
środku płyty należy nałożyć 3 – 6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy ( tak, aby 
zapewnić 40 % powierzchni klejenia). 
Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnie płyt izolacyjnych, nigdy na 
podłoże. 
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c) Płyty przyklejamy metodą mijankową. Płyty należy układać z przewiązaniem 
zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. 
d) Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym 
miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny 
do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. 
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e) Krawędzie płyt szczelnie dociskać do siebie. Po stwardnieniu masy klejącej 
ewentualne większe szczeliny wypełnić klinami z tej samej izolacji, mniejsze szczeliny 
uzupełnić pianką poliuretanową nisko rozprężną. 
f) Istniejące na budynku dylatacje przenieść na ocieplenie w tym samym miejscu. 
g) kołkowanie można rozpocząć najwcześniej 24 godz. po przyklejeniu styropianu. 
h) kołki powinny być tak osadzone, aby nie wystawały ponad powierzchnię płyt i nie 
były osadzone zbyt głęboko w płytach. Miejsca po zbyt głęboko osadzonych kołkach 
uzupełnić pianką nisko rozprężną. 
i) Niezależnie od wysokości budynku minimalna głębokość zakołkowania powinna 
wynosić: 
- w betonie i cegle pełnej: 5 cm, ( krótka strefa rozporowa ) 
- w cegle kratówce, cegła drążona, porotherm, betonie komórkowym: 6 – 10 cm, 
(długa strefa rozporowa). 
Głębokość osadzenia oraz sposób montażu kołków powinna zgodna z wytycznymi 
producenta łączników mechanicznych. 
Stosować łączniki mechaniczne dopuszczone do stosowania w budownictwie 
posiadające Aprobatę Techniczną 
j) Do 20 m ponad poziom terenu płyty styropianowe mocujemy łącznikami 
mechanicznymi według poniższego schematu i w podanej poniżej ilości. 
Szerokość strefy brzegowej wynosi 1,5 m . 
Schemat rozmieszczenia łączników mechanicznych. 
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Wykonanie warstwy zbrojącej 
Przygotowanie elewacji przed zbrojeniem 
Kontrola płyt termoizolacyjnych. Przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy 
sprawdzić, czy płyty ułożone zostały w sposób szczelny a ich powierzchnia jest 
wyrównana przez szlifowanie. Warstwę zbrojącą należy nanieść po związaniu kleju nie 
wcześniej jednak niż po upływie 24 godzin. 
Wypełnienie spoin. Nieszczelne spoiny należy wypełnić pianką lub paskami materiału 
Termoizolacyjnego. Zapobiega to powstawaniu na warstwie wierzchniej śladów spoin, 
rys, itp. 
 
a) Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej szpachlujemy wszystkie 
powierzchnie w otworach okiennych, a w ich narożach wtapiamy pod kątem 45° pasy 
siatki z włókna szklanego 
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b) W narożach budynku, oraz na krawędziach otworów okiennych drzwiowych 
stosujemy listwy narożne z siatką. 
c) na połączeniu spodu płyty balkonowej i gzymsów z płaszczyzną ściany należy 
wykonać zakład siatki około 10cm. 
d) Zaprawę zbrojącą nakładamy na powierzchnię styropianu, a następnie zatapiamy w 
niej siatkę z włókna szklanego, siatka zbrojąca powinna być zatopiona w 1/3 grubości 
warstwy kleju. 
 
NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem 
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki! 
e) Na połączeniach siatki stosujemy zawsze zakłady o szerokości ok. 10 cm i tak ją 
zatapiamy, aby nie była widoczna spod zaprawy zbrojącej. 
f) Na narożach budynku, ościeżach okiennych i drzwiowych wywijamy siatkę na min. 
10 cm. 
g) W miejscach zakładów siatki mocniej ściągamy warstwę zaprawy zbrojącej (nieco 
mniejsza grubość zaprawy). 
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h) W normalnych warunkach pogodowych po 1-2 dniach przystępujemy do nakładania 
podkładu tynkarskiego (zaprawę zbrojącą jednokrotnie malujemy wałkiem). 
i) Zbrojenie wzmocnione 
Do wysokości 2 m od poziomu terenu wykonać zbrojenie wzmocnione elewacji 
poprzez zastosowanie podwójnej siatki zbrojącej z pierwszą siatką układaną na zakład 
10 cm i drugą siatką układaną na zakład 10 cm. Obie siatki wtopione w systemową 
masę zbrojącą zgodnie z ogólnymi zasadami wykonywania warstwy zbrojącej podane 
powyżej. 
 

 
Wyprawa tynkarska 
a) Wyprawę tynkarską należy wykonać po dostatecznym związaniu i przeschnięciu 
warstwy zbrojonej oraz gruntu około 48 godzin przy optymalnych warunkach 
pogodowych ( powłoka kleju i gruntu nie powinna wykazywać śladów zawilgocenia ( 
nie wyschnięcia) 
b) Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej 
warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą 
stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do 
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. 
c) Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z 
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału, 
pamiętając o wykonywaniu tych samych ruchów, w celu wyeliminowania różnic faktury 
nakładanego tynku. 
Tynk o strukturze baranka należy zagładzić ruchami okrężnym. 
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d) Wyprawę tynkarską układać na wydzielonych (np. narożami ) elementach ścian. 
 
Malowanie 
a) do malowania można przystąpić najwcześniej 48 godz. po położeniu tynku 
cienkowarstwowego. 
b) farbę przed każdorazowym użyciem należ dokładnie wymieszać mieszarką 
mechaniczną. 
c) farbę należy nanosić dwukrotnie przy pomocy wałka sznurkowego w miejscach 
trudno dostępnych dopuszczalne jest używanie innych narzędzi typu wałki pędzle itp.) 
 
Kryteria odbiorowe i dopuszczalne odchyłki. 
Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. 
Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować 
się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych 
wypukłości i wklęsłości stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle 
rozproszonym z odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynków w świetle 
smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej 
powierzchni. 
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykańczanego lica i krawędzi płaszczyzny 
(powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru 
technicznego robót budowlanych lub warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
 
Kontrola końcowa. 
Kontrola końcowa obejmuje wykonanie wyprawy tynkarskiej, obróbek blacharskich, 
prawidłowości połączenia z innymi elementami elewacji ścian oraz wykonania 
szczegółów docieplenia. 
Kontrola wykonania wymaga sprawdzenia: 

 Wyglądu powierzchni, 

 Równości powierzchni i krawędzi, 
 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni należy dokonać wizualnie okiem niezbrojonym w 
świetle dziennym. Powierzchnia wyprawy powinna być 
jednolita pod względem faktury i barwy, zgodna z wzorcem określonym w 
dokumentacji technicznej. Niedopuszczalne są rysy, pęknięcia, złuszczenia, pęcherze 
i prześwity podłoża. Wyprawa powinna trwale przylegać do podłoża. 
Sprawdzenie równości powierzchni i krawędzi należy dokonać przy użyciu łaty o 
długości 2 m i przymiaru. 
Odchylania powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie 
powinny być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego powinny być nie 
większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niS 30 mm na całej wysokości budynku. 
Odchylenia krawędzi od kierunku poziomego nie mogą przekraczać 3 mm na 1 
metrze. Pomiaru należy dokonać z dokładnością do 1 mm . 
Kontrola obróbek blacharskich, połączeń z innymi rozwiązaniami elewacji ścian 
oraz innych szczegółów ocieplenia polega na porównaniu ich wykonania z 
dokumentacją techniczną. 
 
20. Dach nad cz. E 
Istniejące warstwy dachu (wraz z konstrukcją) z uwagi na zły stan techniczny należy 
wymienić na: 
 

1) konstrukcja dachu: 
murłata 12/12 
krokwie 8/16 co max.85cm 
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2) pokrycie dachu 
połać dachu-Płyta OSB 3-18mmx 2szt. 

3) podsufitka: 
płyty GKIF 2x12,5mm na stelażu stalowym 

4) ocieplenie 
ocieplenie w postaci płyt poliuretanowych kleić pomiędzy krokwiami 

5) pokrycie połaci dachu 
wykonać z materiałów papowych analogicznie do całości budynku 
 
21. Docieplenie dachu nad częścią budynku A,B,C,D,E 
Zaprojektowano docieplenie istniejących połaci dachu wykonanych w technologii 
stropodachu pełnego- niewentylowanego w postaci termoizolacji z poliuretanu gr 
10cm, oraz 7cm (!) dla połaci dachu cz. D.(z uwagi na istniejące, nisko posadowione 
pasma stolarki okiennej świetlika. 
 
Poliuretan: 

Przeznaczenie szybki montaż na wielkopowierzchniowych obiektach 

Opis 
płyty do termoizolacji dachów płaskich z obustronną 
powłoką aluminiową 

Wykonanie płaskie płyty z frezem 

Rozmiar płyt 
2400 x 1200 mm 
(powierzchnia krycia: 2385 x 1185 mm) 

Reakcja na ogień 
klasa E wg DIN EN 13501-1 
B2 wg DIN 4102-1 

Wytrzymałość na ściskanie ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2) 

Grupa przewodności 
cieplnej (D) 

0,024 

Grupa przewodności 
cieplnej (EU) 

0,023 

Indeks PIR >250 

Typ zastosowania DAA dh; DEO dh 

 
Ułożenie warstw ociepleniowych nad częścią budynku A,D,E powinno poprzedzać 
zerwanie oraz utylizacja istniejących warstw pokrycia dachu (papa z powierzchniami 
smołowanymi), oczyszczenie i naprawa powierzchni, wykonanie prawidłowych 
płaszczyzn powierzchni spadkowych z jastrycha betonowego oraz paroizolacji 
bitumicznej ułożonej na roztworze gruntującym do betonu (nad cz. A,D ). 
 
22. Pokrycie dachu całością budynku 
Wykonać jako dwuwarstwowy układ z wysokiej klasy pap bitumicznych. 
 
Papa nawierzchniowa: 

Opis produktu Polimerobitumiczna papa zgrzewalna 

Sposób montażu zgrzewanie palnikiem 

Powierzchnia górna łupek 

Powierzchnia dolna folia 

Wkładka nośna włóknina poliestrowa 300 g/m2 

Grubość 5,2 mm 

Giętkość w niskiej tempetaturze 
-25 górna 
-40 dolna 

Odporność na działanie wysokich +150 górna 
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temperatur +120 dolna 

Maksymalna siła rozciągająca 1450 N/50 mm-kol.grafitowo-czarny 

 
Papa podkładowa: 

Opis produktu elastomerobitumiczna samoprzylepna papa z 

Sposób montażu samoprzylepna 

Powierzchnia górna folia 

Powierzchnia dolna folia ściągana, masa samoprzylepna 

Wkładka nośna siatka szklana i welon szklany 

Długość 10 m 

Szerokość 1 m 

Grubość 3 mm 

Giętkość w niskiej temperaturze ≤-30 °C 

Odporność na działanie 
podwyższonych temperatur 

≥+100 °C 

Siła zrywająca ≥1000 N/50 mm 

Wydłużenie ≥2 % 

Typ zastosowania DU/E1   PYE KTP KSP 3 

 
W pasie styku połaci dachu i obróbki blacharskiej kominków należy wykonać wydry z 
blachy tytanowo-cynkowej. Istniejące kominy wentylacyjne są w dobrym stanie 
technicznym. 
 
23. Zabezpieczenia otworów wentylacyjnych 
Należy pozostawić istniejącą ilość i wielkość otworów wentylacyjnych stropodachu 
wentylowanego oraz zapewniając im drożność, szczelność i zabezpieczając otwory 
wentylacyjne kratka z siatką przeciw ingerencji ptaków i owadom. 
 
24. Wentylacje dachowe dachu nad częścią budynku A 

Istniejące stalowe kominki wentylacji grawitacyjnej (na 3szt.) należy wymienić na nowe 
o śr. min 150mm. 

25. Obróbki blacharskie 
Wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,8mm po ostatecznych obmiarach z natury 
 
26. Rynny i ruty spustowe 
1. Wszystkie rynny Ø 190 
1) Wszystkie rury spustowe Ø 120 
 
Wody opadowe odprowadzone rozsączane w terenie 
Orynnowanie -alucynk-ALC .Grubość rdzenia stalowego 0,6mm. 
 
27. Utwardzenia terenu (opaski) 
 
Projektuje się obwodowe utwardzenie (istniejące warstwy z płyt chodnikowych –do 
usunięcia) terenu szer.150 i 200 cm w miejscach wykonywania odkrywek ścian 
fundamentowych . 
Wykonać w postaci kostki bukowej, szarej, gr 8cm na podbudowie z piasku 
stabilizowanego cementem 20cm.-zagęszczanego mechanicznie. Kostkę należy 
układać z 2% spadkiem „od budynku”. 
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Od strony zewnętrznej utwardzenia(strona południowa, zachodnia) oraz w miejscach 
lokalizacji rur spustowych zamontować betonowe koryta odprowadzające wody 
opadowe w celu rozsączenia na terenie. 
Pozostałe odcinki od strony wschodniej, północnej- po wykonaniu ocieplenia ścian 
fundamentowych należy odtworzyć z istn. materiałów i w istniejących technologiach na 
podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 20cm.-zagęszczanego mechanicznie  
(trylinka, trawniki). 
 
28. Demontaż podgrzewacze elektrycznych wody 
Istniejące podgrzewacze elektrycznych wody zlok. w sanitariatach należy 
zdemontować z uwagi na podłączenie odbiorników C.W.U do węzła cieplnego 
 
29. Branże związane z zakresem inwestycji: 
1. Instalacje C.O, C.W.U.- projekt wewnętrznej instalacji 
2. Instalacje elektryczne-projekt instalacji odgromowej. 
 
Wykonawca uwzględni w kosztach dostawę i montaż dwóch budek lęgowych dla 
wróbli. Miejsce ich montażu wskaże ornitolog. 

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

 Wymiana części instalacji wody zimnej i ciepłej 

 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz źródła ciepła 
Opracowanie zostało przygotowane dla potrzeb istniejącego budynku Centrum 

Kształcenia Praktycznego zlokalizowanego w miejscowości Piotrków Trybunalski, ul. 
Targowa 3, dz. nr ew. 262/31. Opracowanie wykonano na zlecenie inwestora, którym 
jest: Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków 
Trybunalski. 

Budynek posiada istniejące instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, 
jednakże ze względu na zły stan techniczny części instalacji wody zimnej i ciepłej 
zachodzi konieczność ich częściowej wymiany. 

Budynek posiada istniejącą instalację centralnego ogrzewania zasilaną z 
kotłowni węglowej, które zostaną zlikwidowane. Budynek zostanie podłączony do sieci 
cieplnej (według osobnego opracowania) a w pomieszczeniu kotłowni zostanie 
zlokalizowany węzeł cieplny (według osobnego opracowania). W budynku zostanie 
wykonana nowa instalacja centralnego ogrzewania oraz zostaną zamontowane nowe 
grzejniki. 

Podstawę niniejszego opracowania stanowi: 

 Audyt energetyczny. 

 Projekt termomodernizacji budynku. 

 Uzgodnienia z głównym projektantem. 

 Projekty przyłącza i węzła cieplnego. 

1.0. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Projektowane instalacje nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko, w 
którym wg projektu mają być zlokalizowane. Wszystkie materiały służące do budowy 
powinny jednak posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, warunkujące ich 
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stosowanie w budownictwie, a gwarantujące zakładaną szczelność i bezpieczeństwo 
eksploatacyjne. 

2.0. Opis techniczny rozwiązania. 

2.1. Instalacja wody. 

Budynek posiada istniejące instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, jednakże ze 
względu na zły stan techniczny części instalacji wody zimnej i ciepłej zachodzi 
konieczność ich częściowej wymiany. 
Instalację wody zimnej należy wykonać z rur i kształtek stalowych, dwustronnie 
ocynkowanych. Średnice przewodów podano na rysunkach. Rury stalowe należy 
łączyć za pomocą łączników z żeliwa białego. Łączniki gwintowane muszą być 
uszczelniane – taśmami teflonowymi, pastami uszczelniającymi lub – tradycyjnie – 
przędzą z konopi. Rur stalowych ocynkowanych nie wolno giąć – może to 
spowodować uszkodzenie powłoki cynkowej, dlatego zmiany kierunków trzeba 
wykonywać za pomocą łączników (kolana, łuki). 
Instalację wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy wykonać z rur stalowych ze stali 
nierdzewnej 1.4401 łączonych poprzez złączki zaprasowywane. Przewody wody 
ciepłej oraz cyrkulacji prowadzić w otulinie z pianki poliuretanowej o minimalnej 
grubości ścianki podanej w poniższej tabeli: 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

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

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 
mm 

równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

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

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

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

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 
Przewody wg poz. 6 ułożone w 
podłodze 

6 mm 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem, w ten sposób, aby w 
najniższych miejscach instalacji można zapewnić możliwość jej odwodnienia, a 
najwyższych, jej odpowietrzenia, przy czym odpowietrzenie można zrealizować 
poprzez punkty czerpalne. Dopuszcza się ułożenie przewodów bez spadku, jeżeli 
opróżnienie z wody możliwe będzie poprzez przedmuchanie układu sprężonym 
powietrzem. 

Mocowanie przewodów powinno zapewnić ich pewne umocowanie do 
konstrukcji budowlanej budynku, a jednocześnie umożliwić swobodny przesuw 
podłużny. Punkty stałe należy mocować w punktach umożliwiających prawidłową 
kompensację przewodów. Maksymalne odległości między podporami przesuwnymi dla 
odcinków poziomych należy zwiększyć o 30% dla przewodów pionowych. 

Armatura odcinająca powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i 
temperatura) instalacji, w której ma zostać zainstalowana. Przed jej zainstalowaniem 
należy usunąć wszystkie zaślepienia i zabezpieczenia oraz sprawdzić, aby kierunek 
przepływu wody był zgodny z kierunkiem przepływu wyznaczonym na armaturze. 
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Na przewodzie cyrkulacyjnym zamontować zawór termostatyczny typu MTCV. 
Zapewnienie obiegu cyrkulacji oraz zabezpieczenie zostanie zrealizowane w źródle 
ciepła tj. kompaktowym węźle cieplnym co/cwu. 

2.2. Instalacja grzewcza 

Budynek posiada istniejącą wodna instalację centralnego ogrzewania pracującą 
w układzie otwartym zasilaną z kotłowni węglowej zlokalizowanej. Istniejąca instalacja 
centralnego ogrzewania oraz kotłownia zostaną zlikwidowane. 

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje wykonanie projektu instalacji c.o., 
obliczenie bilansu cieplnego oraz dobór rurociągów i urządzeń grzewczych dla potrzeb 
istniejącego, termomodernizowanego budynku. 

2.2.1. Bilans cieplny oraz dobór mocy grzejników 

Parametry do obliczeń centralnego ogrzewania: 

 temperatura zewnętrzna        -
 - 20 °C 

 parametry instalacji         -
 80/60 °C 

 temperatura dla pomieszczeń sal lekcyjnych  i biur    
 - + 20 °C 

 temperatura dla pomieszczeń praktyk i pomieszczeń technologicznych  
 - + 16 °C 

 temperatura dla pomieszczeń łazienek      -
 + 24 °C 

Obliczeń zapotrzebowania ciepła wykonano zgodnie z normami 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną dla istniejącego 
budynku 225 718 W 

Obliczeniowa moc cieplna na 1 m2 powierzchni ogrzewanej 90,4 W 

Obliczeniowa moc cieplna na 1 m3 kubatury ogrzewanej 27,8 W 
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2.2.2. Opis instalacji co. 

W budynku zaprojektowano wodną instalację centralnego ogrzewania systemu 
zamkniętego o parametrach tz/tp=80/60°C. Instalację centralnego ogrzewania należy 
wykonać w układzie trójnikowym z wykorzystaniem rur ze stali węglowej 
zewnętrznie ocynkowanych, łączonych poprzez złączki zaprasowywane. 
Instalacje prowadzić w śladzie demontowanej instalacji centralnego ogrzewania w 
kanale podpodłogowym i po ścianie pomieszczeń. Rury stalowe należy łączyć za 
pomocą złączek zaprasowywanych z uszczelką z kauczuku butylowego, natomiast 
połączenia z armatura należy wykonać jako skręcane. 

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

W budynku należy zamontować grzejniki ogrzewania wodnego, jedno, dwu i 
trzypłytowe. W pomieszczeniach biurowych i salach lekcyjnych zastosowano głównie 
grzejniki boczno zasilane, natomiast w salach praktyk (ze względu na prowadzenie 
instalacji w kanale) zastosowano grzejniki dolnozasilane. Grzejniki muszą być 
wyposażone w zawory z nastawą wstępną, głowice termostatyczne oraz 
odpowietrzniki. Grzejniki montować na wieszakach dostarczanych wraz z grzejnikami. 
Podejścia do grzejników dolnozasilanych realizować ze ścian budynku. Dobrane 
grzejniki zostały pokazane na rysunkach instalacji co. 

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

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

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

 
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

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

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 
Średnica wewnętrzna od 35 do 100 
mm 

równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

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

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

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

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 
Przewody wg poz. 6 ułożone w 
podłodze 

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

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

Po uruchomieniu medium grzejnego starannie obserwować równomierność 
rozdziału ciepła w poszczególnych grzejnikach oraz kontrolować skuteczność 
odpowietrzania zładu c.o. 

Do wersji elektronicznej projektu zamieszczono obliczenia instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z specyfikacją materiałów przyjętych do obliczeń. 

2.2.3. Uwagi do wykonania instalacji 

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

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

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

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

3.0. Uwagi końcowe. 

Prace wykonywać zgodnie z : 

 Wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru instalacji wodociągowych oraz 
ogrzewczych. 

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

 Projekt rozpatrywać razem z projektem architektonicznym oraz projektami 
branżowymi, 

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

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

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

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

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

 Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa 
Budowlanego) muszą mieć dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania. 
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 Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej 
przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie 
wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i 
rozwiązań konstrukcyjnych. 

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

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

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

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

4.0. Informacje dotyczące B.I.O.Z. 

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

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

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

 Całe zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt wymiany instalacji wody i 
centralnego ogrzewania w miejscowości Piotrków Trybunalski, ul. Targowa 3, 
dz. nr ew. 262/31. 

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

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

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

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

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

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

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

1. przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy 
pracownik winien być przeszkolony w zakresie bhp prac instalacyjnych i 
ogólnobudowlanych, 
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2. przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z 
dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w 
uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót; 
całość prac należy wykonać z „Warunkami technicznymi i odbioru robót 
budowlano- montażowych”, przepisami bhp i p.poż. oraz warunkami 
zawartymi w rozporządzeniach, 

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

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

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

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

 
 

 Dwufunkcyjny, kompaktowy węzeł cieplny co. 
Opracowanie zostało przygotowane dla potrzeb istniejącego budynku Centrum 

Kształcenia Praktycznego zlokalizowanego w miejscowości Piotrków Trybunalski, ul. 
Targowa 3, dz. nr ew. 262/31. Opracowanie wykonano na zlecenie inwestora, którym 
jest: Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków 
Trybunalski. 

Budynek będzie podłączony do sieci cieplnej nowoprojektowanym przyłączem 
cieplnym z miejskiej sieci cieplnej (według osobnego opracowania). 

W budynku zostanie zamontowany dwufunkcyjny, kompaktowy węzeł cieplny 
zasilający nowoprojektowaną wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania oraz 
cwu. 

Podstawę niniejszego opracowania stanowi: 

 Plan zagospodarowania terenu 

 Projekt termomodernizacji budynku Centrum Kształcenia Praktycznego 

 Uzgodnienia z głównym projektantem. 

 Warunki Techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej + projekt 
przyłącza. 

5.0. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Projektowane instalacje nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko, w 
którym wg. projektu mają być zlokalizowane. Wszystkie materiały służące do budowy 
instalacji powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, warunkujące ich 
stosowanie w budownictwie, a gwarantujące zakładaną szczelność i bezpieczeństwo 
eksploatacyjne. 

6.0. Podstawowe wielkości charakteryzujące istniejący budynek oraz dane do 
doboru węzła. 

Zapotrzebowanie ciepła dla modułu c.o. wynosi Q c.o.= 151kW, tz /tp = 
80/60°C, 

Opory instalacji co wynoszą ~ 60 kPa, 
Pojemność zładu V ~ 1,2 m3 

Wysokość geometryczna ~5m. 
Zapotrzebowanie średnie ciepła dla cwu wynosi Q c.w.~ 9kW, tz /tw = 5/55°C. 
Qcw=(100 osób * 15 l/os * (55-5) * 1,163 )/10 godzin = 8,72kW 
Opory instalacji cwu wynoszą około 25 kPa 
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7.0. Opis techniczny rozwiązania. 

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

7.1. Wyposażenie węzła cieplnego. 

Węzeł powinien być wyposażony w następujące grupy urządzeń: 

 wymiennik ciepła c.o., 

 pompę obiegową : c.o. 

 wymiennik ciepła c.w.u, 

 pompę cyrkulacyjną 

 urządzenia automatycznej regulacji, 

 urządzenia filtrujące, 

 układ uzupełnienia instalacji c.o., 

 naczynie wzbiorcze ciśnieniowe, 

 osprzęt (zawory zaporowe, bezpieczeństwa), 

 urządzenia do kontroli i pomiarów, 

 urządzenia elektryczne 

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

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

oraz schemat węzła stanowią załącznik do części opisowej projektu. 

7.2. Wymienniki ciepła. 

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

7.3. Pompa obiegowa c.o. oraz pompa cyrkulacyjna 

Prawidłowy obieg wody instalacyjnej c.o. zapewnia pompa obiegowa, natomiast 
dla potrzeb cyrkulacji cwu przewidziano zastosowanie pompy cyrkulacyjnej. 

Specjalny układ sterowania powoduje cykliczne, krótkotrwałe uruchamianie 
pompy c.o. w okresie letnim. 

7.4. Urządzenia automatycznej regulacji. 

Węzeł cieplny wyposażony będzie w system automatycznej regulacji 
temperatury w instalacji co. System złożony jest z: 

 elektroniczny regulator temperatury c.o i cwu. 

 zawór regulacyjny kvs 6,3 z siłownikiem 

 zawór regulacyjny kvs 0,4 z siłownikiem 

 czujnik temperatury wody sieciowej c.o. 

 czujnik temperatury instalacji c.o., 

 czujnik temperatury instalacji c.w.u 

 czujnik temperatury zewnętrznej. 

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

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

W celu zabezpieczenia urządzeń przed zanieczyszczeniami mechanicznymi 
zastosowano po stronie sieciowej filtroodmulacz magnetyczny DN32 oraz filtr siatkowy 
. Po stronie instalacyjnej c.o. zastosowano filtroodmulacz magnetyczny DN50. Na 
instalacji cwu oraz cyrkulacji a także na uzupełnieniu zładu zastosowano filtry 
siatkowy. 

7.6. Układ uzupełnienia instalacji. 

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

 zaworów odcinających, 

 wodomierza, 

 zaworu zwrotnego 

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

7.7. Naczynie wzbiorcze ciśnieniowe instalacji co. 

W celu zabezpieczenia instalacji c.o przed nadmiernym wzrostem ciśnienia na 
skutek powiększania objętości nośnika ciepła przy wzroście temperatury 
zaprojektowano ciśnieniowe naczynie wzbiorcze. Dobrano naczynie przeponowe o 
pojemności 80l (jest to naczynie przeponowe typu zamkniętego. Elastyczna przepona 
oddzielająca poduszkę gazową od nośnika ciepła, zabezpiecza zład przed 
napowietrzeniem. Projektowane naczynie wzbiorcze będą montowane w 
pomieszczeniu węzła, co znacznie uprości obsługę eksploatacyjną.) 

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

Węzeł cieplny będzie wyposażony w zawory odcinające: 

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

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

Cały system c.o. wraz z urządzeniami współpracującymi (wymienniki, pompy, 
naczynie ciśnieniowe) jest zabezpieczony od wzrostu ciśnienia ponad wartość 
dopuszczalną za pomocą dwóch zaworów bezpieczeństwa DN25 3,0bar. Na instalacji 
wody użytkowej należy zamontować 3 zawory bezpieczeństwa DN25 6,0bar. 

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

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

7.9. Urządzenia do kontroli i pomiarów. 

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

1. Ultradźwiękowy licznik energii cieplnej składający się z: 

 miernika objętości przepływu, 

 dwóch czujników temperatury, 
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 elektronicznego mechanizmu liczącego. 
Przelicznik z czujnikami temperatury jest zespołem, który mierzy temperaturę 

wody sieciowej na zasilaniu i na powrocie węzła, otrzymuje sygnał z miernika 
przepływu, a następnie oblicza i wskazuje ilość dostarczonego ciepła. 

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

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

7.10. Połączenia rurowe. 

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

7.11. Pomieszczenie węzła 

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

W pomieszczeniu węzła należy wykonać dwa wpusty podłogowe DN100, 
podłączenie pod spusty z rozdzielaczy oraz zamontować zlew techniczny. Spływ 
ścieków ze zlewu do studzienki-schładzającej DN1000 przykrytej włazem typu 
lekkiego. Pojemność studni min 600 ltr co stanowi połowę zładu instalacji grzewczej. 
Studzienkę wyposażyć w typową pompę do wody brudnej, pływakową o maksymalnej 
temperaturze pracy 55°C. Odpływ z pompy do istniejącego pionu kanalizacyjnego. 
Instalację kanalizacji grawitacyjnej w obrębie pomieszczenia węzła wykonać z rur 
żeliwnych, odcinek kanalizacji tłocznej z rur PE-HD DN40, natomiast odpowietrzenie z 
rur PCV typu HT. 

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

Istniejące pomieszczenie węzła posiada okno o wymiarach 1,9x1,9m oraz drzwi 
zewnętrzne. Wentylacja wywiewna grawitacyjna pomieszczenia węzła realizowana jest 
przez istniejące kanały wywiewne. 

7.12. Uwagi do wykonania węzła cieplnego. 

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

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

Wymienniki cieplne, osprzęt i linie przesyłowe w granicach węzła cieplnego 
zostaną pokryte izolacją termiczną twardą z płaszczem PVC. 

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

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

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

PN-B-02423:1999/Ap1:2000- Ciepłownictwo - Węzły ciepłownicze - Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
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8.0. Urządzeniami, które podlegają dozorowi przez UDT są: zamknięte naczynia 
przeponowe typu Reflex, wymienniki ciepła, filtroodmulniki w zależności od 
średnicy oraz osprzęt zabezpieczający czyli zawory bezpieczeństwa. Wykonawca 
zgłasza powyższe urządzenia do UDT przed ostatecznym odbiorem. Koszty 
zgłoszenia, dopuszczenia i rejestracji urządzeń ponosi Wykonawca robót. 

9.0. Okablowanie elektryczne automatyki węzła cieplnego 

10.0. Uwagi końcowe. 

Prace wykonywać zgodnie z: 

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

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

 Projekt rozpatrywać razem z projektem architektonicznym oraz projektami 
branżowymi, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Całe zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt budowy węzła cieplnego dla 
potrzeb istniejącego budynku Centrum Kształcenia Praktycznego - Piotrków 
Trybunalski, ul. Targowa 3, dz. nr ew. 262/31. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 
1.1. Zakres robót. 
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Obejmuje wykonanie zasilania instalacji elektrycznych węzła cieplnego, demontaż 

istniejącej i wykonanie projektowanej instalacji odgromowej, wprowadzenie w 
korytka PCV okablowania na zewnątrz elewacji  modernizowanego  budynku 
dydaktycznego CKP w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Targowej 3. 

 
 
1.2. ZASILANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WĘZŁA CIEPLNEGO. 
 

1. Tablica TLWC. Zasilanie. 
 
Dla zasilania instalacji elektrycznych węzła cieplnego projektuje się zamontowanie 
tablicy licznikowej TLWC. Tablicę projektuje się umieścić obok istniejącej tablicy TR 
w pomieszczeniu sali praktyk. Wysokość montażu – 1,5m. 
Tablicę należy zasilić przewodem typu YDYżo 3x4mm wyprowadzonym z istniejącej 
tablicy TR. Przewód prowadzić w listwie instalacyjnej. 
Tablica TLWC zawierać będzie zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do 
plombowania oraz licznik energii elektrycznej. Opis urządzeń na schemacie 
elektrycznym zasilania. Obudowę tablicy przyjęto wg katalogu INCOBEX. 
Z tablicy TLWC wyprowadzona będzie linia zasilająca do tablicy TWC projektowanej w 
pomieszczeniu węzła cieplnego. Linię zasilającą projektuje się wykonać przewodem 
typu YDYżo 3x4mm. Przewód prowadzony będzie w listwie instalacyjnej. 
 
b) Tablica TWC. Zasilanie instalacji elektrycznych. 
 
W pomieszczeniu węzła cieplnego projektuje się zainstalowanie tablicy TWC 
składającą się z dwóch części. Jedna część tablicy obejmuje rozłącznik 
bezpiecznikowy R321, który służy do zasilania tablicy TWA (zasilanie pomp i 
automatyki węzła co). Umożliwia on wyłączenie tej tablicy z pozostawieniem zasilania 
pozostałych instalacji elektrycznych węzła cieplnego. 
Druga część tablicy TWC zawierać będzie zabezpieczenia pozostałych instalacji 
elektrycznych węzła cieplnego tj. oświetlenia, gniazd wtykowych, czujnika ruchu. 
Tablicę TWC przyjęto w oparciu o katalog firmy Legrand. Opis tablic na schemacie 
elektrycznym. Wysokość montażu – 1,5m. 
Można przyjąć rozwiązania tablic wg innych firm. 
 
1.3  INSTALACJA ODGROMOWA STAN ISTNIEJĄCY. 
 
Na modernizowanym budynku znajduje się instalacja odgromowa. Przed wykonaniem 
ocieplenia ścian i dachów należy zdemontować istniejącą instalację odgromową. 
 
 

1.4. INSTALACJA ODGROMOWA STAN PROJEKTOWANY. 
 
Wyznaczenie poziomu ochrony. 
 
Zgodnie z PN-IEC 61024-1-1 budynek zalicza się do obiektów zwykłych. 
Dla lokalizacji obiektu gęstość doziemnych wyładowań piorunowych wynosi 
Ng = 2.5 na km2/rok. 
Spodziewana częstość bezpośrednich wyładowań trafiających w obiekt Nd- dla 
budynku wolnostojącego wynosi: 
Nd = Ng x Ac x 10-6 /rok 

Równoważna powierzchnia obiektu: Ac =  a x b + 6h(a+b) +9 h2 

Gdzie: a = 96m, b = 36m, h = 6m. 
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Po podstawieniu danych otrzymamy Ac = 9153m2 

 
Nd =2.5 x 9153 x 10-6 = 0.0229/rok 
 
Ponieważ Nd >Nc gdzie Nc = 10-3, to wymagane jest wykonanie urządzenia 
piorunochronnego o skuteczności E > 1 – Nc / Nd =1 – 0.001 / 0.0229 = 0.95. 
Odpowiada to II poziomowi ochrony. 

Na dachu budynku wykonać 
mm na wspornikach K-146a. Do zwodów poziomych podłączyć wszystkie 
wystające ponad dach kominy i wywietrzaki. 
Jako przewody odprowadzające stosować pręty stalowe Ø8mm w rurkach RVS18 
prowadzone w warstwie ocieplenia. 
Pręty podłączyć do zwodów poziomych na dachu i uziomu otokowego 
(projektowanego FeZn 40 x 5mm). 
Połączenia z uziomem otokowym wykonać przez spawanie. Miejsca spawania 
zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pokrycie lakierem asfaltowym. 
Złącza kontrolne na ścianie budynku wykonać w skrzynkach zamykanych-
wtynkowych. 
Instalację wykonać zgodnie z rys. nr 1E. 
 

1.5. UWAGI. 
1. Okablowanie zlokalizowane na zew. elewacji należy sprawdzić a 
następnie (przed montażem ocieplenia) wprowadzić w korytka PCV pod 
styropian 

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

Kamery monitoringu zdemontuje na czas budowy i zamontuje serwisant 
tych instalacji w porozumieniu i na koszt wykonawcy robót. 

 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 
45261410-1 Izolowanie dachu 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45442100-8 Roboty malarskie 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
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2. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: 

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, sanitarnymi i 
elektrycznymi. 

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 CKP. 

 
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. 
 
i) W związku z koniecznością demontażu instalacji monitoringu zewnętrznego obiektu 
CKP kosztem i staraniem wykonawcy jest zatrudnienie licencjonowanej firmy 
ochroniarskiej na czas budowy do ochrony obiektu. 
Kosztem i staraniem wykonawcy robót jest zabezpieczenie wyposażenia wewnątrz 
obiektu przed zabrudzeniem (kurzem) przez ofoliowanie bądź przeniesienie we 
wskazane miejsce – wskazane przez właściciela obiektu. 
Każde pomieszczenie, w którym były prowadzone roboty wykonawca uprzątnie w 
staranny sposób 
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ROZDZIAŁ IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa          
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
ROZDZIAŁ VII. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 
 
ROZDZIAŁ VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: 6 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 
 
ROZDZIAŁ IX.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 

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

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

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

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

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

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

2) Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za 
spełniony w przypadku, gdy wykonawca: 

 
a) wykaże co najmniej trzy zamówienia (wykonane w okresie pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego 
zamówienia tj.  
wykonanie trzech termomodernizacji budynków o wartości co najmniej 500 000 
zł każda PLN - wg załącznika nr  4; 
 



34 
 

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

 
3) Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez 
zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże i 
przedłoży:  
 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz                              
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności - wg załącznika nr 3. Osoby te muszą 
posiadać: 

- uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o 
specjalności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, sanitarnymi i 
elektrycznymi. 
 

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

 
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie  

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

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

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

 
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, musi 
przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdziale IX 
pkt. II SIWZ. 
 
Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 

- przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował 
regułą: „spełnia albo nie spełnia”, 
- niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 
wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. 

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub 
dokumentów zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 
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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. 
 
ROZDZIAŁ X. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ 

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

 
 

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

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

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz                              
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności - wg załącznika nr 3. Osoby te muszą 
posiadać: 

- uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o 
specjalności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, sanitarnymi i 
elektrycznymi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Adres strony internetowej zamawiającego www.piotrkow.pl 
5. 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. 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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 21.03.2013r. do 
godz. 9:00 w wysokości 50.000,00 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 BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA 
PRAKTYCZNEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA 

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

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

http://www.piotrkow.pl/
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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 
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. 
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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. 

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. 
6) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza 

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

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

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

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

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

12) 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> 
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Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem 
wykonawcy. 
13) W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć 

do….    do dnia …    do godz.…. 
14) 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. 

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

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

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

zamówienia – wg załącznika nr 1; 
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu (należy załączyć 
oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza). 

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

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz                              
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności - wg załącznika nr 3. Osoby te muszą 
posiadać: - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie o specjalności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, 
sanitarnymi i elektrycznymi. 

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

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

8. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – wg załącznika nr 5; 

9. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg 
załącznika nr 6. 

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

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

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

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

 
 
ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

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 21.03.2013 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  21.03.2013 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 
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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. 
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. Firma –przedsiębiorstwo, 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 
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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). 

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 
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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. 
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 



44 
 

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. 

 
 
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 
 

2. 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 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
PODWYKONAWSTWO  

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

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

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

Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr  1.  Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2.  Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania 

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

Załącznik nr 4.  Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia  

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

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

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

FORMULARZ OFERTOWY  
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  

TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO CENTRUM 
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA 

 

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

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

  
 
 

 

 
3.  Osoba uprawniona do kontaktów:  

 
Imię i nazwisko 

 

Adres  

 
Nr telefonu 

 

Nr faksu  
 

Adres e-mail  
 

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................ 

                                            
1
  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.16.3.2013 
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5) niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert,  
6) na wykonane roboty udzielam rękojmi na okres 5 lat, 
7) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy załączony do SIWZ, 
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

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

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

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

11)  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.), 

12) [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 

 
 

  

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

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

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

L.p. Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

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

                                            
2
  Wykonawca usuwa niepotrzebne.  

3
  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

4
  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

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

 
 

1 

 
 
 
 
 

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

L.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

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

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 
TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO CENTRUM 

KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
 

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

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

  
 
 

 

 
Oświadczam(y), że: 

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

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

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

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

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

                                            
6 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.16.3.2013 
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3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

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

podpisania niniejszej oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 
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Załącznik Nr 3 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO CENTRUM 

KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
 

 
 

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

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

  
 
 
 

 

 
Oświadczam(y), że: 

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby: 

LP NAZWISKO I IMIĘ ROLA W REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 
NR UPRAWNIEŃ  KWALIFIKACJE 

(DOŚWIADCZENIE) 

1 2 3 4 5 

   
 
 
 
 
 

  

3. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

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

oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 

  
 
 
 
 

 

 
 

 

                                            
7 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.16.3.2013 



54 
 

 
Załącznik Nr 4 

 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO CENTRUM 

KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
 

 

1. Zamawiający: 

Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Rudowskiego 10 
97-300 Piotrków Trybunalski  

2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez8:  

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

wykonawcy(ów) 

1 
 
 

 

 
Oświadczam(y), że: 

 
Wykonałem (wykonaliśmy) co najmniej trzy zamówienia (wykonane w okresie pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego 
zamówienia tj. wykonaliśmy trzy termomodernizacje budynków o wartości co najmniej 
500 000 zł każda PLN 
 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Wartość 
zamówienia 
wykonanego 

przez 
Wykonawcę 

Miejsce wykonania 
zamówienia oraz zakres 

zamówienia 

Czas realizacji 

początek 
(miesiac 

rok) 

koniec 
(miesiac 

rok) 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 

                                            
8 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.16.3.2013 
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Załączam(y) dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione w tabeli zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 

3. Podpis(y): 

L.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

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

oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ó

w) 

1 
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Załącznik Nr 5 
 
 

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

 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO CENTRUM 
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA 

 
 

 
 

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

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

  
 
 

 

 
Oświadczam(y), że 

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

 
3. Podpis(y): 

l.p. 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

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

oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
9 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.16.3.2013 
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Załącznik nr 6   
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO CENTRUM 

KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
 

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

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

  
 
 

 

 
Oświadczam(y), że: 

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

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

wykonania zamówienia;  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 

 
3. Podpis(y): 

L.p 
Miejscowość 

i data 
Nazwa(y) 

wykonawcy(ów) 

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

oferty w imieniu 
wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 

  
 
 
 

 

 

                                            
10

  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:  SPZ.271.16.3.2013 


