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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiającym jest:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

w Antoniowie, ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek, NIP: 754-033-40-27, REGON: 530569824,  

Krajowy Rejestr Sądowy Oddział w Opolu, Numer KRS: 0000109670 

 

2. Pisma, wiadomości, informacje prosimy składać do sekretariatu Zamawiającego na adres:                    

Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek. 

Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji faksem na numer 77 4026650, każda ze stron 

na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu. 

 

3. Oznaczenie postępowania: 

 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 2/NC/2017 

 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

 oznaczenie. 

 

2. DEFINICJE 

 

Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o: 

1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – należy przez to rozumieć komplet 

dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia 

oferty na wybór Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, 

2) Zamawiającym – należy przez to rozumieć stronę udzielającą niniejszego zamówienia; 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie 

reprezentowaną przez Zarząd Spółki, 

3) Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

4) Konsorcjum – należy przez to rozumieć podmiot utworzony przez grupę Wykonawców w celu 

wykonania określonego przedsięwzięcia gospodarczego (wzięcia udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia i uzyskania zamówienia),  

5) Ustawie Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

6) Ustawie Pbud – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.). 

7) Ustawie Kc lub Kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 
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3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu ofert. 

2. Niniejsze zamówienie na podstawie art. 132 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych, dalej (ustawa Pzp), (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.) jest zamówieniem sektorowym.  

3. Szacowana wartość zamówienia nie przekracza kwot progowych, określonych w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz 

konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji 

Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 282 poz. 1649), co zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Pzp, stanowi 

podstawę do zwolnienia niniejszego zamówienia z obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp. 

4. Postępowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o Regulamin udzielenia zamówień na roboty, 

usługi i dostawy wykonywanych na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. z siedzibą w Antonowie 

5. W tym postępowaniu przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami w celu uzyskania 

korzystniejszej oferty, 

b) odwołania lub zmiany warunków postępowania, 

c) zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, 

d) unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i modernizacja układu hydraulicznego 

ciepłowni w Schodni koło Ozimka w celu dostosowania do aktualnych i prognozowanych potrzeb 

cieplnych odbiorców i poprawy efektywności energetycznej, adaptacja i modernizacja rozdzielni 

elektrycznej 0,4 kV wraz z wymianą transformatorów, oraz dobór i i montaż zwężki kominowej w 

celu dostosowania komina do aktualnych parametrów pracy kotłów. 

2. Zakres prac obejmuje: 

2.1  Projekt wykonawczy kompleksowej modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni 

w Ozimku zawierający: 

a) Inwentaryzację wielobranżową dla potrzeb realizacji projektu, 

b) Projekt wykonawczy w branży technologicznej, 

c) Projekt elektryczny zmodernizowanego układu hydraulicznego wraz z adaptacją rozdzielni 

0,4kV, 

d) Projekt automatyki zmodernizowanego układu hydraulicznego, 

e) Audyt efektywności energetycznej ciepłowni w Schodni koło Ozimka oraz przygotowanie 

wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 

20.05.2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), 

f) Dobór i projekt wykonawczy zwężki kominowej. 
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2.2 Demontaż rurociągów, pomp, armatury w zakresie wynikającym z projektu technicznego. 

2.3 Kompleksowa modernizacja układu hydraulicznego ciepłowni w Schodni uwzględniająca 

rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym, obejmująca wszystkie niezbędne prace 

i roboty, w tym branży technologicznej, elektrycznej, AKPiA oraz konstrukcyjno-budowlanej 

a w szczególności obejmująca: 

a) przebudowę wejścia sieci ciepłowniczej napowietrznej 2xDN500 do budynku ciepłowni 

b) zabudowę dwóch nowych odmulaczy DN250 (średnica płaszcza DN600) z wkładami 

magnetycznymi przeznaczonych do oczyszczania wody sieciowej wraz z armaturą 

odcinającą 

c) zabudowę w obiegu zewnętrznym trzech pomp sieciowych przeznaczonych do pracy 

z obiegiem miejskiej sieci ciepłowniczej w konfiguracji 2+1R 

d) zabudowę w wewnętrznym obiegu ciepłowni 2 pomp kotłowych wraz z armaturą 

odcinająco-regulacyjną z zachowaniem możliwości wzajemnego ich rezerwowania 

e) montaż zaworów trójdrogowych do regulacji temperatury wody zasilającej kotły 

f) modernizację układu pomp PUS zapewniając płynną regulację strumienia wody 

uzupełniającej i stabilizacyjnej 

g) zabudowę zaworów upustowych i nadmiarowych wody sieciowej w celu zabezpieczenia 

układu i zachowania jednocześnie możliwości bezpiecznego uzupełniania zładu  

h) modernizację węzła zmieszania zimnego  

2.4  Wymianę algorytmów sterowania kotłów K1 i K2 z uwzględnieniem zmodernizowanego 

układu hydraulicznego oraz z implementacją regulacji pogodowej. 

2.5 Modernizacja systemu nadrzędnego ciepłowni z uwzględnieniem zmian algorytmów 

sterowania kotłów, z uwzględnieniem zmodernizowanego układu hydraulicznego oraz 

regulacją pogodową pracy ciepłowni,. 

2.6 Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównej 0,4kV i                                   

transformatorów, oraz układem kompensacji mocy biernej. 

2.7  Zaprojektowanie, wykonanie i montaż zwężki kominowej. 

2.8 Uruchomienie ciepłowni wraz próbami eksploatacyjnymi w celu osiągnięcia zakładanych 

wskaźników  technicznych i ekonomicznych. 

2.9  Przekazanie zmodernizowanego układu termo-hydraulicznego ciepłowni Zamawiającemu 

wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej, instrukcją eksploatacji ciepłowni po 

modernizacji 

2.10 Przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego z warunków eksploatacji 

zmodernizowanej ciepłowni.  

3. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

4. W przypadku konieczności ingerencji, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w urządzenia 

lub systemy objęte gwarancją dostawcy, producenta lub wykonawcy to wymagane jest uzyskanie 

pisemnej zgody gwaranta na w/w ingerencje lub wskazanie tego gwaranta jako podwykonawcy 

zgodnie z punktem 29 niniejszego SIWZ. 
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5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 

 

Zamawiający nie dopuszcza do składanie ofert częściowych.  

 
 
 

6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

7. INFORMACJE O ZWROCIE KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI 

 

1. Termin wykonania audytu wstępnego – 30 dni po podpisaniu umowy. 

2. Termin wykonania projektu wykonawczego: 31 maja 2017 r. 

3. Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: 30 września 2017 r. 

4. Termin gotowości uruchomienia systemu cieplnego (za pomocą zmodernizowanego układu 

hydraulicznego) z 50% -ą mocą zainstalowaną: 15 września 2017 r. 

5. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego, 

 

 

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki: 

1) wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali (w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 

o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny): 

a) co najmniej trzema robotami budowlanymi polegającymi na modernizacji układu 

hydraulicznego lub modernizacji systemów automatyki w kotłowniach o wartości każdej 

z tych robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) netto, 

b) co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej modernizacji 

układów hydraulicznych, w technologii rozdzielonych obiegów), w ciepłowniach o mocy 

zainstalowanej co najmniej 25MW, 

c) co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu audytu efektywności energetycznej 

układów hydraulicznych ciepłowni lub innego opracowania zawierającego analizy techniczno-
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ekonomiczne pracy układów hydraulicznych ciepłowni o mocy zainstalowanej co najmniej 

25MW. 

 

W przypadku kiedy w ramach jednego zamówienia, spełnione są łącznie warunki udziału 

w postępowaniu z pkt. 9.1.1) lit a), b), c) Zamawiający uzna takie zamówienie jako spełnienie 

warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zarówno w każdym z tych podpunktów 

 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:   

a) wykaz robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do 

SIWZ – Wzór wykaz robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi,  że te 

roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone, 

b) wykaz zrealizowanych opracowań dokumentacji projektowej, sporządzony według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 2a do SIWZ – Wzór wykazu zrealizowanych opracowań 

dokumentacji projektowej wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi 

zostały wykonywane należycie. 

c) wykaz zrealizowanych audytów efektywności energetycznej, sporządzony według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 2b do SIWZ – Wzór wykazu zrealizowanych audytów 

efektywności energetycznej wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te 

usługi zostały wykonywane należycie. 

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty 

i opracowania zostały wykonane i prawidłowo ukończone  zawierały, co najmniej: 

a) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty i 

opracowania,  których dokumenty dotyczą, 

b) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty i opracowania, 

c) wskazanie rodzaju robót i opracowań 

d) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 

e) wskazanie miejsca wykonania. 

 

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się 

o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 

zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje 

i doświadczenie) i wykażą się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują 

wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, 

niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dla następujących stanowisk: 

a) Kierownik budowy – dysponują co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 
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Kierownik budowy musi posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy – 

Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 

578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

a które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika budowy w zakresie budowy sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, 

b) Kierownik robót elektroenergetycznych – dysponują co najmniej 1 osobą do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Kierownik robót elektroenergetycznych musi posiadać ważne uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - 

Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 

578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

c) Projektant – dysponują co najmniej 1 osobą do projektowania w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych, niniejsza osoba musi posiadać następujące uprawnienia i doświadczenie: 

opracowanie trzech projektów modernizacji układów hydraulicznych (w technologii 

rozdzielonych obiegów) w ciepłowniach o mocy co najmniej 25MW, uprawnienia do 

projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo 

budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze 

zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do 

pełnienia funkcji Projektanta w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 

i gazowych, 

 W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz wykaz potwierdzający 

posiadane doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, oddzielnie dla każdej osoby a 

także oświadczenie, które potwierdza odpowiednio, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 
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Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez Kierownika budowy, Kierowników 

robót oraz Projektantów, z wyjątkiem przypadków gdy jest to zabronione przepisami Prawa 

Budowlanego,  posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do 

wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz 

aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, 

poz. 578 ze zm.),  osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo 

budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 

odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w 

dotychczasowym zakresie, stosują te dokumenty jako obowiązujące. 

 

3) znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zadania 

Wykonawca musi spełnić następujące warunki (w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić co najmniej jeden 

z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie): 

a) Wykonawca musi wykazać, iż osiągnął w ostatnim roku obrotowym, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przychody ze sprzedaży netto 

w kwocie co najmniej 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych). 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedłoży rachunek 

zysków i strat, stanowiący część sprawozdania finansowego a jeżeli podlega ono badaniu 

przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią 

odpowiednio o badanej części sprawozdania – rachunku zysków i strat (Zamawiający będzie 

brał pod uwagę dane wskazane w poz. A rachunku zysków i strat), a w przypadku 

Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne 

dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za okres ostatniego roku 

obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

b) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 

1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 

informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej 

wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, 

c)  posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: 

jeden milion złotych). 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą 

polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia, 
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4)  spełniają warunki podmiotowe dotyczące Wykonawcy. 

 Wykonawca musi spełnić następujące warunki podmiotowe, Zamawiający wykluczy 

z postępowania (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunki określone w niniejszym punkcie powinien spełnić każdy z Wykonawców samodzielnie): 

a) 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 

przez likwidację majątku upadłego, 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć aktualny 

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) Wykonawców którzy zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali 

oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć aktualne 

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

c) Wykonawców którzy zalegają z uiszczeniem 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; 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć aktualne 

zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, 

5) Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonanie zamówienia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

e) według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ – (należy złożyć w 

oryginale) (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
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oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, 

jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie 

przez wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich 

Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawców.  

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału 

w postępowaniu W celu potwierdzenie spełnienia powyższych warunku warunków udziału 

w postępowaniu Wykonawcy złożą stosowne oświadczenia i dokumenty, które zostały 

wymienione w pkt. 10. SIWZ. 

 

3. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym 

postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wezwania Wykonawcy do udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonych w ofercie dokumentów 

oraz  wezwania Wykonawcy do uzupełnienia pełnomocnictw lub dokumentów 

niepotwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub wadliwych. 

 

4.  Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie 

dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia. 

 

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą przedstawić 

następujące dokumenty: 

1) wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 

2 do SIWZ – Wzór wykazu zrealizowanych robót, oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty 

budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

2) wykaz zrealizowanych opracowań dokumentacji projektowej, sporządzony według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 2a do SIWZ – Wzór wykazu zrealizowanych opracowań 

dokumentacji projektowej oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi 

zostały wykonywane należycie. 

3) wykaz zrealizowanych audytów efektywności energetycznej, sporządzony według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 2b do SIWZ – Wzór wykazu zrealizowanych audytów efektywności 

energetycznej oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały 

wykonywane należycie. 

4) wykaz  osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia potwierdzający posiadane 

kwalifikacje zawodowe, a także zakres wykonywanych czynności, oraz posiadane 

doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, 
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5) wykaz potwierdzający posiadane doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, 

oddzielnie dla każdej osoby uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia, 

6)  oświadczenie, które potwierdza odpowiednio, że osoby, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 

7) rachunek zysków i strat, stanowiący część sprawozdania finansowego a jeżeli podlega ono 

badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią 

odpowiednio o badanej części sprawozdania – rachunku zysków i strat, a w przypadku 

Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne 

dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za okres ostatniego roku obrotowego, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

8) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej 

w wymaganej wysokości, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, 

9) opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia. 

10) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

11) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, 

12) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

2. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 

3. Forma dokumentów: 

a) w przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę 

zobowiązany jest poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię. Poświadczenie za zgodność 

z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. 

wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

b) w przypadku złożenia dokumentów w formie oryginału do zachowania pisemnej formy 

czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym 

treść oświadczenia woli. 
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4. 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. 

5. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć te 

dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na 

wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania. 

7. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierają dane w innych walutach niż 

PLN, Zamawiający dla celu oceny ofert jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs złotego 

w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów „A” średnich walut obcych Narodowego 

Banku Polskiego na dzień na dzień 28 luty 2017 r. 

 
 

11. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

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

udziału w postępowaniu opisane w pkt. 9 niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty potwierdzające 

spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 10 niniejszej SIWZ. Ponadto tacy 

Wykonawcy ustanawiają Lidera/Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu 

albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców). 

3. W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający 

Lidera/Pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

4.  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem/Liderem Konsorcjum. 

5.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 

Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia: 

a) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

b) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 

zrealizowanie niniejszego zamówienia), 

c) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz okres gwarancji jakości, 

d) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum, 

e) określenie „Lidera Konsorcjum”, 

f) zapis mówiący, że „Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz 

za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy”, 
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g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia upoważnią, „Lidera Konsorcjum” 

do dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskażą rachunek bankowy, na który 

zapłata ma nastąpić, 

h) zapis mówiący, że „Wykonawcy występujący wspólnie wyrażają zgodę na dokonanie przez 

Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez „Lidera 

Konsorcjum” fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadczają, iż zapłata dokonana 

w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec pozostałych członków Konsorcjum”. 

i) ustanowienie Lidera/Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

j) zakaz zmian w umowie Konsorcjum bez zgody Zamawiającego. 

6. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

7.  Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod 

warunkiem zawieszającym. 

8. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane Lidera/Pełnomocnika oraz wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W innych 

dokumentach/załącznikach należy wpisać dane dotyczące Lidera/Pełnomocnika i Wykonawcy/ców, 

którego dany dokument/załącznik dotyczy. 

 

12. WADIUM 

 

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100).  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione: 

a) w pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 

poz. 1158 z późniejszymi zmianami).  

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 

87 8907 1050 2004 3000 3450 0001.  

5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin wpływu wadium na 

rachunek Zamawiającego. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia dowodu 

wpłaty winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż 

pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, oryginał 

w oddzielnej kopercie, a kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dołączona do oferty.  

6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie 

wykluczony z postępowania. 
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7. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza.  

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed 

upływem terminu składania ofert.  

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

dotyczące uzupełnienia brakujących lub zawierających błędy oświadczeń, dokumentów lub 

pełnomocnictw, nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że 

udowodni, że nie wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Wadium wniesione w 

pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu 

Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową 

za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego 

w przypadku, gdy: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  

         UMOWY 

 

1. Informacje ogólne. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

i gwarancji jakości. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

a) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 

w ofercie Wykonawcy (z podatkiem VAT). 

b) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 

ale przed jej podpisaniem. 

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:  

a) w pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  
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c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

2) Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego: 87 8907 1050 2004 3000 3450 0001. 

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, 

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, 

5) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie musi być sporządzone zgodnie 

z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania oraz numer 

referencyjny nadany przez Zamawiającego, 

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

d) kwotę gwarancji, 

e) termin ważności gwarancji, 

f) zabezpieczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie 

Zamawiającego, 

g) zobowiązanie gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (gwarancja nie może w swej treści uzależniać 

wypłaty od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę trzecią lub instytucję podpisów 

osób złożonych pod żądaniem wypłaty w imieniu Zamawiającego. 

Wypłata nie może być też uwarunkowana żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do 

spełnienia ani dokumentami koniecznymi do złożenia wraz z żądaniem wypłaty),  

h) gwarancja powinna przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 14 dni od 

pierwszego pisemnego żądania wypłaty, 

i) żadne zmiany ani uzupełnienia lub jakiekolwiek modyfikacje umowy lub jakichkolwiek 

innych dokumentów stanowiących umowę i sporządzonych między Zamawiającym 

a Wykonawcą, nie zwalniają gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej 

z gwarancji. Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o takich zmianach, 

uzupełnieniach lub modyfikacjach, 

j) określenie miejsca rozstrzygania sporów dotyczących gwarancji: zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i kompetencją sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

6) Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie 

wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę 

wspólną. 
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7) Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu 

(gwarancji, poręczenia) ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie 

dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść stosowny dokument w terminie 

umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. 

8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę spośród pozostałych ofert. 

9) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia na jedną z kilka form 

o których nowa w pkt. 13.3 niniejszej SIWZ, 

10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

a) Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – wystawienia 

ostatecznego protokołu odbioru robót, 

b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 

30% wysokości zabezpieczenia, 

c) kwota, o której mowa w pkt. 13.2 niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

 

14. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE 

Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 

dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wymagania podstawowe. 

a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności 

w formie pisemnej, 

b) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, 

c) oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego status prawny Wykonawcy 

lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 

podpisane przez wszystkie te osoby, 

d) pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono 

z innych dokumentów złączonych do oferty przez Wykonawcę, 
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e) jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 

oferty i musi być wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo to musi 

zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie), 

f) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej 

z niniejszą SIWZ, 

g) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby 

h) Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu oferty Wykonawcom, również dokumentów 

złożonych w formie oryginału, 

i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

j) Wykonawca musi być świadomy, że na podstawie art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.), kto w celu uzyskania dla siebie lub 

kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający 

nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 

okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

2. Forma oferty. 

a) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egz., mieć formę pisemną i format nie 

większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4, 

b) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

c) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących Załączniki do niniejszej SIWZ 

i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub 

ręcznie czytelnym pismem, 

d) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 

maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie wzorów stanowiących 

załączniki do niniejszej SIWZ, 

e) zaleca się aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie, 

f) zaleca się, ażeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i 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, 

g) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 

Zamawiającego) powinny być parafowane przez Wykonawcę (osobę/osoby podpisujące 

ofertę), 
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h) dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, który musi zostać 

złożony w formie oryginału, 

i) zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład 

oferty powinna być potwierdzona przez Wykonawcę (osobę/osoby podpisujące ofertę) 

zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego 

do oferty pełnomocnictwa, 

j) forma dokumentów: 

 w przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę 

zobowiązany jest poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię. Poświadczenie za zgodność 

z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. 

wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność 

z oryginałem). 

 w przypadku złożenia dokumentów w formie oryginału do zachowania pisemnej formy 

czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie 

obejmującym treść oświadczenia woli. 

k) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 

3. Zawartość oferty. 

1) kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

niniejszej SIWZ, 

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Lidera/Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia publicznego, 

c) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, 

określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy, 

d) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 10 niniejszej SIWZ, 

2) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę w ofercie spisu treści 

z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), 

iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później 

niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie 
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może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy) oraz adres wykonawcy, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności, 

2) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były 

trwale spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana 

informacja (wiadomość), jeżeli spełnia łącznie następujące przesłanki: 

 ma charakter technologiczny, techniczny, handlowy lub organizacyjny przedsiębiorstwa 

 lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 

 nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także 

 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

 

16. WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ 

 

1. Wyjaśnienia treści SIWZ. 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert, 

2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt. 16.1.1) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, 

3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w pkt.16.1.1), 

4) pytania należy kierować na adres Zamawiającego: 

Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek 

z dopiskiem: Postępowanie konkursowe nr 2/NC/2017 

Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji faksem na numer 77  4026650; każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu. 

5) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie 

internetowej, zamieszcza na tej stronie, 

6) w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

2. Zmiany w treści SIWZ. 
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1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 

internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie, 

2) zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego, 

3) jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu 

zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich 

spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie 

zmian w ofertach 

 

17. ZEBRANIE WYKONAWCÓW I WIZJA LOKALNA 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwo-

ści dotyczących treści niniejszej SIWZ. Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do prze-

prowadzenia wizji lokalnej z udziałem Zamawiającego. Wizja lokalna ma na celu zbadanie przedmiotu 

zamówienia i jego otoczenia. Dodatkowym celem wizji lokalnej będzie wyjaśnienie wątpliwości doty-

czących postępowania oraz SIWZ i udzielenie odpowiedzi na pytania we wszelkich sprawach, które 

mogą być na tym etapie postępowania poruszone. Proponuje się Wykonawcom, aby wszelkie pytania 

przesłali na piśmie lub telefaksem tak, aby dotarły do Zamawiającego, nie później niż na 2 dni przed 

terminem Wizji Lokalnej, która musi się odbyć najpóźniej 3 dni przed upływem terminu złożenia ofert. 

Wykonawcy, którzy nie przeprowadzą wizji lokalnej zostaną wykluczeni z postępowania. 

 

18. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1. W zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Andrzej Kolczyński, Tel. 77 402 66 50 

2. W sprawach dotyczących procedury zamówienia:  Andrzej Kolczyński, Tel. 77 402 66 50 

 

19. MIEJSCE TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek (sekretariat) 

w terminie: 3 kwietnia 2017 r. godz. 10,00 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę należy opisać następująco: 

Nazwa (firma) Wykonawcy: ……………… 

Adres Wykonawcy: ………………………….. 

Nazwa (firma) Zamawiającego: ……………… 

Adres Zamawiającego………………………….. 

Oferta w postępowaniu konkursowym nr 2/NC/2017 

Nie otwierać przed dniem: 02.04.2017  r. do godziny 10,00 

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego, liczy się data i godzina dostarczenia oferty do 
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siedziby Zamawiającego. 

5. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

 

20. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY 

 

1. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 

terminu do składania ofert. 

2. Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany 

należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „Zmiana oferty”. W przypadku złożenia kilku „Zmian 

oferty”, kopertę (paczkę) każdej „Zmiany oferty” należy dodatkowo opatrzyć napisem „Zmiana 

oferty Nr......”. 

3. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego 

przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu 

oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). Wycofanie 

należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio 

opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

„Wycofanie oferty”. 

 

21. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w  Antoniowie, ul. Powstańców Śl. 54,                  

46-040 Ozimek, w dnie 2 kwietnia 2017 r. o godz. 10,00 

2. Tryb otwarcia ofert. 

1) w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające 

oferty, których dotyczy „Wycofanie oferty”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez 

otwierania, 

2) koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „Zmiana oferty” zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty, 

3) podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi obecnym: 

a) nazwy (firmy) oraz adres Wykonawców, 

b) informacje dotyczące cen zawartych w ofertach, 

4) otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 

Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 
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22. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem 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 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa powyżej w pkt. 22.2 niniejszej IDW, 

skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 

23. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U nr 16, poz. 93 ze zm.) ten rodzaj 

wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 

groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 

umowę. 

3. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o cenie oferty - należy przez to rozumieć cenę 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, 

z późn. zm.). 

4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia. Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT, wykonania projektu budowlanego 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami (w tym 

wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), ewentualnych projektów wykonawczych, 

wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 

i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 

wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji 

placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy 

(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), wykonania niezbędnych rusztowań, 

wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane 

z odbiorami wykonanych robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz innych czynności 

wynikających z umowy, jak również wszelkich innych kosztów niezbędnych do wykonania 

i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów 

w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć 

wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

5. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia. 



 Postępowanie konkursowe nr 2/NC/2017 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  24 z 69 

6. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku. 

7. Ceną oferty jest kwota netto wymieniona w Formularzu Oferty – Zał. Nr 1 do niniejszej SIWZ. 

8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Części II 

SIWZ – Wzór umowy. 

 

24. KRYTERIA OCENY OFERT  

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania, 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę 

za realizację zamówienia. 

3. Jeżeli Zamawiający nie może 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 terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami w celu uzyskania 

korzystniejszej oferty, 

b) odwołania lub zmiany warunków postępowania, 

c) zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, 

d) unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

 

25. TRYB OCENY OFERT 

 

1. Wyjaśnienie treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 

a Wykonawcom negocjacji dotyczących zmiany treści złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 

treści następnego punktu, dokonywanej jakiejkolwiek zmiany w jej treści, 

2) Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając 

o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
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1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych informacji. 

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 

oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 

odrzucona, 

3) przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących 

mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych 

prawem. 

3. Oferta z rażąco niską ceną. 

1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 

2) Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 

oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 

sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu 

Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

3) Zamawiający odrzuca ofertę: 

a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 

b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

4. Uzupełnienie dokumentów i pełnomocnictw w ofercie. 

1) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 10 SIWZ, lub 

którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do 

ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub 

roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w 

którym upłynął termin składania ofert, 

2) Zamawiający może także wezwać Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 10 

SIWZ. 

5. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 

analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści 

pkt. 25.4 SIWZ. 

6. Odrzucenie oferty. 

1) Zamawiający odrzuci ofertę nie spełniającą wymogów niniejszej SIWZ, 
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2) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie. 

7. Unieważnienie postępowania. 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, 

2) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert. 

8. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania. 

1) przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w SIWZ, 

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, 

3) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru, wysokość ceny oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie, 

4) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację 

o której mowa w pkt. 25.8.3 lit. a) niniejszej SIWZ, na swojej stronie internetowej oraz 

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

5) wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania 

umowy, 

 

26. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY  

       W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na 

warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w niniejszej SIWZ. 

2. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej, 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie, 

3. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej 

na 3 dni przed podpisaniem umowy: 
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1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do 

występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia 

woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej), 

2) kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, o której mowa w niniejszej SIWZ i która 

będzie pełnić funkcję kierownika budowy, 

3) oświadczenie Kierownika budowy o przyjęcie obowiązku kierowania robotą budowlaną, 

4) oświadczenie Kierownika budowy, zapewniające sporządzenie przed rozpoczęciem budowy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jest konieczne, 

5) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 

13.3.6) niniejszej SIWZ. 

4. Niewypełnienie zapisów, o których mowa w pkt. 26.3. niniejszej SIWZ będzie uważane za 

uchylanie się Wykonawcy od obowiązku podpisania umowy. 

5. Zamawiający będzie uważał za uchylanie się Wykonawcy od obowiązku podpisania umowy 

w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku niestawienia się uprawnionych 

przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy 

w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu oraz godzinie. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania.  

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani przed podpisaniem umowy złożyć 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, o której mowa w pkt. 11.5 niniejszej SIWZ. 

8. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału 

zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany 

dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis 

umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań. 

9. Jeżeli z dokumentów KRS będzie wynikać, że członkowie władz podmiotu mogą składać 

oświadczenia woli dotyczące zaciągania zobowiązań, na kwotę niższą niż cena oferty przed 

podpisaniem umowy powinni przedłożyć uchwałę Rady Nadzorczej / Walnego Zgromadzenia 

Wspólników, zezwalające na zaciągnięcie takiego zobowiązania. 

10. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II SIWZ – Wzór umowy. 

 

27. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 



 Postępowanie konkursowe nr 2/NC/2017 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  28 z 69 

W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze. 

 

28. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer 77 4026650 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: 

pgkim@pgkim.ozimek.pl 

4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może 

zmienić treść SIWZ. 

5. Dokonane wyjaśnienia lub zmiany treści SIWZ, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na swojej stronie internetowej. 

 

29. ZAŁĄCZNIKI  DO SIWZ 

 

1. Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory: 

a) Załącznik Nr 1- Wzór Formularza Oferty 

b) Załącznik Nr 2 -Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 

c) Załącznik Nr 2a -Wzór wykazu zrealizowanych opracowań dokumentacji projektowej. 

d) Załącznik Nr 2b -Wzór wykazu zrealizowanych audytów efektywności energetycznej 

e) Załącznik Nr 3-Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 

2. Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 15 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 – Wzór formularza oferty 

 

OFERTA 

złożona dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

Sp. z o.o. w Antoniowie 

 

Składając ofertę w postępowaniu konkursowym na wykonanie zadania pn. 

„Automatyzacja układu hydraulicznego wraz z modernizacją systemu zasilania w 

energię elektryczną ciepłowni Schodni koło Ozimka” 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..…… 
                                       (imiona i nazwiska osób działających w imieniu Wykonawcy) 

działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać 

nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie 

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że:  

• zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

• przeprowadziliśmy wizję lokalną, z udziałem przedstawiciela 

Zamawiającego, w ciepłowni zlokalizowanej w Schodni k/Ozimka, ul. 

Ciepłownicza 16, a informacje w ten sposób uzyskane uwzględniliśmy w 

niniejszej ofercie i z uwagi na powyższą okoliczność zrzekamy się wszelkich 

zarzutów i roszczeń opartych o nieznajomość rzeczywistego stanu technicznego 

w/w ciepłowni, tak w zakresie swojego zobowiązania dotyczącego prac 

projektowych, jak i wykonywania robót i usług stanowiących przedmiot 

zamówienia.  
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3. WYCENA PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

 

Etap Zakres prac Wartość netto zł 

1 

 

Wykonanie audytu efektywności energetycznej 

wraz z  przygotowaniem wniosku o wydanie 

świadectw efektywności energetycznej. 

 

 

 

2 

 

 

Wykonanie projektu technicznego 

wykonawczego. 

 

 

3 

 

Modernizacja układu hydraulicznego ciepłowni 

wraz z modernizacją systemu nadrzędnego. 

 

 

4 

 

Adaptacja rozdzielni elektrycznej 0,4kV wraz z 

wymianą transformatorów i zabudową układu 

kompensacji mocy biernej. 

 

 

 

      5   

 

Zaprojektowanie wykonanie  i montaż zwężki 

kominowej 

 

 

 

6 

 

SUMA netto zł 
 

 

4. UDZIELAMY gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres  

       36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych 

       przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. AKCEPTUJEMY warunki rozliczenia za wykonane roboty określone przez 

 Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 

       Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od 

       upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy 

       wadium w wysokości 50.000,00 PLN w formie:   
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        ……………………………………………………………………………………………...………………….  

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale niżej wymienionych 

       podwykonawców*: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 (rodzaj prac; nazwa i  dokładny adres podwykonawcy i jego przewidywane wynagrodzenie netto) 

 

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla 

potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę) 

 

10. ZOBOWIĄZJEMY się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  

 umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto w następującej formie: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

11. OŚWIADCZAMY, iż strony od .......... do ......... zawierają informacje poufne, 

        stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

        zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pozostałe strony zawierają informacje 

        jawne. 

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w 

       Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 

       przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

       ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

       Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

  

13. OFERTĘ niniejszą składamy na …………… kolejno ponumerowanych stronach. 

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………… dn. ……………2017 r.                                           

        

         (podpis Wykonawcy) 

 

 * niepotrzebne skreślić  



 Postępowanie konkursowe nr 2/NC/2017 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  32 z 69 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 

 

 

 
    (pieczęć Wykonawcy) 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania 

„Automatyzacja układu hydraulicznego wraz z modernizacją systemu zasilania w 

energię elektryczną ciepłowni Schodni koło Ozimka” oświadczamy, że nasza/e 

firma/konsorcjum wykonała/o następujące prace zgodnie z pkt. 9.1.1)a SIWZ 

L

L.p. 

Obiekt, lokalizacja, data wykonania, wartość i 

zakres prac wykonanych przez Wykonawcę 

Odbiorca usługi 

nazwa/firma/telefon/fax /siedziba/adres 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................     dn. .................2017 r. 

                                                                             

 

                                                                            .....................................................  
                                                                                                (podpis Wykonawcy)                                                                                                                                             
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ZAŁĄCZNIK NR 2a – Wzór wykazu wykonanych opracowań dokumentacji  

                                     projektowej 

 

 

    (pieczęć Wykonawcy) 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania 

„Automatyzacja układu hydraulicznego wraz z modernizacją systemu zasilania w 

energię elektryczną ciepłowni Schodni koło Ozimka” oświadczamy, że nasza/e 

firma/konsorcjum wykonała/o następujące prace zgodnie z pkt. 9.1.1)b SIWZ 

L

L.p. 

Obiekt, lokalizacja, data wykonania, wartość i 

zakres prac wykonanych przez Wykonawcę 

Odbiorca usługi 

nazwa/firma/telefon/fax /siedziba/adres 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................     dn. .................2017 r. 

 

 

 

                                                                        ........................................................ 
                                                                                                                                 (podpis Wykonawcy)                                                             
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ZAŁĄCZNIK NR 2b – Wzór wykazu zrealizowanych audytów efektywności 

                                     energetycznej 

 

 

 

 
    (pieczęć Wykonawcy) 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania 

„Automatyzacja układu hydraulicznego wraz z modernizacją systemu zasilania w 

energię elektryczną ciepłowni Schodni koło Ozimka” oświadczamy, że nasza/e 

firma/konsorcjum wykonała/o następujące prace zgodnie z pkt. 9.1.1)c SIWZ 

L

L.p. 

Obiekt, lokalizacja, data wykonania, wartość i 

zakres prac wykonanych przez Wykonawcę 

Odbiorca usługi 

nazwa/firma/telefon/fax /siedziba/adres 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................     dn. .................2017 r. 

 

                                                                        ........................................................ 
                                                                                      (podpis Wykonawcy)                                                               
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ZAŁĄCZNIK NR 3  - Oświadczenie Wykonawcy 

 

 

 
 (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania 

„Automatyzacja układu hydraulicznego wraz z modernizacją systemu zasilania 

w energię elektryczną ciepłowni Schodni koło Ozimka” oświadczamy, że 

spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1. Posiadania uprawnień do wykonania 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, 

 

 

 

...........................dn. ..............………2017 r. 

 

 

 

 

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

                                                                                     (podpis Wykonawcy) 
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30. CZĘŚĆ II SIWZ – WZÓR UMOWY 

 

     U M O W A 

o udzielenie zamówienia 

 

W dniu ……………………… 2016 r. w Ozimku pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie, ul. 

Powstańców Śl. 54, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod 

numerem 00000109670; NIP: 754-033-40-27, reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu – mgra inż. Mirosława Wiciaka 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM , 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ , została podpisana Umowa następującej treści: 

 

§1 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca WYKONAWCY realizację zadania pn. „ Automatyzacja układu hydraulicznego 
wraz z modernizacją systemu zasilania w energię elektryczną ciepłowni w Schodni k/Ozimka” zwa-
nego dalej „Przedmiotem Umowy”. 

2. Dokładny opis Przedmiotu Umowy określony jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Postanowienia niniejszej umowy dotyczące obowiązków publicznoprawnych Wykonawcy w zakre-
sie przepisów prawa budowlanego, a związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy dotyczą 
tylko tej jego części, która ma charakter robót budowlanych w rozumieniu tych przepisów. 

4. Zamawiający oświadcza, że w zakresie w jaki realizacja Przedmiotu Umowy wymaga wykonywania 
robót budowlanych, posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

§2 

1. Wykonawca, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należyte-
go wykonania umowy w wysokości i na zasadach określonych w SIWZ. 

2. W przypadku składania Zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja winna być 
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać zobowiązanie do  zapłacenia 
kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z zachowaniem niżej podanych warun-
ków i terminów:  

1.1. Audyt efektywności energetycznej ciepłowni oraz przygotowanie wniosku o wydanie 
świadectw efektywności energetycznej – 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

1.2. Wykonanie projektu technicznego - do 31.05.2017 r. 
1.3. Termin przekazania/przyjęcia placu budowy - określony przez Wykonawcę z tym, że nie 

wcześniej niż po zakończeniu sezonu grzewczego i nie później niż 1.06.2017 r.  
1.4. Termin gotowości uruchomienia systemu cieplnego z 50% mocą zainstalowaną – 

15.09.2017 r.  
1.5. Wykonanie całego przedmiotu zamówienia – 30.09.2017 r. 
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1.6. Odbiór końcowy przedmiotu umowy - do 10 dni po uzyskaniu sprawozdania (audytu) po-
twierdzającego uzyskanie efektywności określonej we wniosku o wydanie świadectw 
efektywności energetycznej, najpóźniej do dnia 31.12.2017 r. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia pisemnego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia robót, po uprzednim uzyskaniu i przed-
stawieniu Zamawiającemu stosownej zgody na budowę na podstawie zgłoszenia robót nie wyma-
gających pozwolenia i uzyskaniu dziennika budowy. 

3. Zamawiający wskaże Wykonawcy granice placu budowy. 

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością. Stosowane przez 
Wykonawcę rozwiązania winny być optymalne technicznie i odzwierciedlać poziom obecnej wie-
dzy inżynierskiej i praktyki technicznej, 

2. Przy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowiązany jest przestrzegać  wszystkich właści-
wych przepisów prawa, a w szczególności: prawa budowlanego, prawa energetycznego, przepisów 
BHP i ppoż. obowiązujących norm, warunków wykonywania robót budowlano-montażowych i za-
sad wiedzy technicznej.  

3. Wszelkie istniejące w dacie rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy materiały i urządzenia, 
w tym także służące ochronie, które podczas wykonywania  robót  zostaną tymczasowo usunięte, 
Wykonawca jest obowiązany ponownie umieścić w odpowiedni sposób w celu przywrócenia stanu 
pierwotnego. Na czas, w którym materiały i urządzenia służące do zabezpieczenia terenu lub/i 
ochrony życia i zdrowia osób trzecich pozostają usunięte Wykonawca obowiązany jest w drodze 
stosownych działań dokonać odpowiedniego zabezpieczenia miejsc pozbawionych tych materia-
łów lub/i urządzeń. 

4. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót przez zabezpieczenie nadzoru wy-
konawczego. 

5. Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy będzie posługiwał się pracownikami po-
siadającymi odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, badania i przeszkolenia wymagane przepisami 
prawa.  

§5 

1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać prace w taki sposób, aby jak najmniej naruszać i 
ingerować w dotychczasową strukturę budowli oraz w istniejące instalacje. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na całym placu budowy, a po 
zakończeniu robót do usuniecia poza jego teren maszyn, urządzeń oraz wszelkich pozostałości 
powstałych na skutek prac związanych z realizacją niniejszej umowy. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem budowy przedłoży odpowiednim organom informację o wytwa-
rzanych przy realizacji Przedmiotu Umowy odpadach  oraz sposobach gospodarowania tymi odpa-
dami, zgodnie z Art.17, ust.2  Art. 24 Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. 
zm.) oraz będzie przekazywał Zamawiającemu na bieżąco karty przekazania odpadów zgodnie ze 
złożoną informacją. 

4. Wszelkiego rodzaju odpady powstałe w wyniku budowy będą usunięte i zagospodarowane przez 
Wykonawcę. Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów ponosi Wy-
konawca. 

§6 

1. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – 
Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

3. Przed zakończeniem realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca usunie  wszelkie odpady, zanie-
czyszczenia i inne zbędne elementy urządzenia budowy. Zamawiający uprawniony jest do żądania 
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od Wykonawcy potwierdzenia usunięcia odpadów i zanieczyszczeń, przede wszystkim poprzez żą-
danie okazania dokumentów potwierdzających utylizację odpadów i zanieczyszczeń zgodnie z 
przepisami prawa ochrony środowiska. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przez 
Wykonawcę tych czynności zamawiający uprawniony jest do wykonania tych czynności lub powie-
rzenia wykonania tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 
uzyskania upoważnienia właściwego Sądu w tym zakresie. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona Przedmiot Umowy wskutek 
czego inne osoby trzecie dochodzić będą odszkodowania w stosunku do Zamawiającego, Wyko-
nawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody i koszty poniesione z tego tytułu przez Zamawiają-
cego, po przedłożeniu mu dokumentów fakt ten potwierdzających, na pierwsze wezwanie Zama-
wiającego, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od otrzymania takiego wezwania. 

§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 
kontraktowej z sumą gwarancyjną minimum w wysokości ceny ofertowej na zdarzenie, ubezpiecza-
jące budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do prze-
kazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu. 

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty potwierdzają-
ce zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, o którym mo-
wa w §7, ust.1. W przypadku rozpoczęcia prac bez okazania w/w dokumentacji Zamawiającemu 
przysługuje uprawnienie przewidziane w §7, ust. 3. 

3. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia , Zamawiający dokona 
ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy. 

4. Ubezpieczeniu podlega Przedmiot Umowy, a w szczególności: roboty, obiekty, budowle, urządze-
nia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót – od ognia, huraganu, powodzi i innych zda-
rzeń losowych, a także odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody oraz następstwa nieszczę-
śliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe związku z prowadzonymi ro-
botami, w tym ruchem pojazdów mechanicznych.  

§8 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów 

koniecznych do należytego wykonania Przedmiotu Umowy. W szczególności: 

1) Dokumentację powykonawczą z naniesieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie 
budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci 
z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją współrzędnych punktów charakterystycznych 

2) Certyfikat, aprobatę techniczną, albo deklarację zgodności z polską normą lub aprobatą techniczna 
na każdy rodzaj zastosowanego materiału i typ urządzenia. 

3) Karty gwarancyjne producentów na materiały i urządzenia.  

§ 9 

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
……………………….. zł netto. 

2. Kwota określona w §9, ust.1 uwzględnia wszystkie koszty, które wiążą się z czynnościami i przed-
sięwzięciami mającymi na celu realizację przedmiotu niniejszej umowy. Zawiera ona także: koszty 
przeprowadzenia robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania placu budowy, wy-
konania robót tymczasowych, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, przeprowadzeniem 
szkolenia obsługi, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz wszelkie pozostałe koszty wynika-
jące z niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §9, ust.1 nie ulegnie zmianie przez czas realizacji niniejszej 
umowy, także na wypadek zmiany warunków rynkowych, w tym w szczególności w razie istotnej 
zmiany siły nabywczej pieniądza. 
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4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie-
uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym, nie będą mu przysługiwać względem Zamawiające-
go żadne roszczenia z powyższego tytułu. Konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac, nie-
przewidzianych w wycenie, a mogących mieć skutek na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu 
umowy, nastąpi na koszt Wykonawcy. Do przeprowadzanych w ten sposób prac nie będą miały za-
stosowania przepisy o robotach dodatkowych, o których mowa w § 12. 

5. Zapłata będzie następować na postawie faktur VAT doręczonych Zamawiającemu. Podstawą do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie pozytywny odbiór robót potwierdzony protokołem 
podpisanym przez obie strony umowy, bez uwag i zastrzeżeń, po spełnieniu wszystkich warunków i 
wymagań wynikających z przepisów  obowiązującego prawa, niniejszej umowy oraz jej załączni-
ków. 

6. Dopuszcza się fakturowanie częściowe etapowe zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym stanowiącym załącznik do Umowy, na podstawie pozytywnego odbioru częściowego 
zakresu robót potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony umowy, bez uwag i za-
strzeżeń 

7. Płatność faktur: 30 dni od daty poprawnego złożenia faktury. Wszelkie płatności będą następowały 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr…………………………………... 

§ 10 

1. Do koordynacji i nadzoru wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający powołuje następujące oso-
by: 

 Koordynator kontraktu z ramienia Zamawiającego: ………………………………………………………………….. 

 Inspektor Nadzoru: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Zmiana osoby koordynatora i inspektora nadzoru w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nie 

stanowi zmiany umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy. 

2. Upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy do działania w zakresie realizacji Przedmiotu 
Umowy, są: 

 Koordynator kontraktu z ramienia Wykonawcy:…………………………..…………………………………………... 

 Kierownik Budowy:………………………………………………………………..………………..................................... 

§11 

1. Ilekroć umowa niniejsza przewiduje odbiór ( częściowy lub końcowy)  Wykonawca (Kierownik Bu-
dowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.  

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 2 dni roboczych od daty zawiadomienia 
go przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający dokona w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru 
wpisem do Dziennika Budowy, odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

4. Dokonywanie czynności odbiorowych następuje w obecności co najmniej jednego upoważnionego 
przedstawiciela każdej ze stron. Z czynności odbioru będzie każdorazowo spisany protokół zawiera-
jący wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie ewen-
tualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, 

5. Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru do czasu usunięcia przez Wykonaw-
cę wad i usterek, których istnienie stwierdzono w protokole. 

6. Każdorazowo odbiór następuje zawsze po odbiorze dokonywanym przez odpowiednie organy ad-
ministracji publicznej, instytucje kontroli technicznej i inne miejscowe jednostki o ile takie wymogi 
wynikają z właściwych przepisów prawa. 

7. Wykonawca oświadcza, że żadne elementy składające się na  Przedmiot Umowy nie będą na dzień 
Odbioru Końcowego obciążone ciężarami i prawami osób trzecich. 

8. Strony ustalają, że Zamawiający nabywa prawo własności wszelkich urządzeń dostarczonych lub 
zamontowanych przez Wykonawcę w budowanym obiekcie z chwilą podpisania Protokółu Odbioru 
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Końcowego. Z momentem podpisania Protokółu Odbioru Końcowego przechodzi na 
Zamawiającego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. 

§ 12 

1. Roboty dodatkowe, nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność 
wykonania wystąpi w toku realizacji Przedmiotu Umowy, lub w okresie gwarancji, Wykonawca zo-
bowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych 
norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczo-
wy, finansowy i termin realizacji. 

2. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 będzie ustalane kosztorysem po-
wykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nad-
zoru, uwzględniającym niżej wymienione składniki kalkulacyjne: 

1) stawka roboczogodziny netto (bez podatku VAT) ………  zł/rbg 

2) koszty ogólne………% 

3) koszty zakupu………% 

4) zysk………………….% 

Wykonawca gwarantuje stałość składników kalkulacyjnych do czasu odbioru końcowego 

zadania.  

§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za uchybienie terminu przewidzianego w §3 ust. 1, pkt. 1.4 – w wysokości 0,15% wynagrodze-
nia, o którym mowa w § 9, ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji ja-
kości – w wysokości 0,15% wynagrodzenia, o którym mowa w §9, ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przed dniem odbioru końcowego przez którąkolwiek ze stron z przy-
czyn za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 
9, ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,15% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 9, ust.1. za każdy dzień zwłoki, 

2) za odstąpienie od umowy przed dniem odbioru końcowego przez którąkolwiek ze stron z przy-
czyn za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 
9, ust. 1. 

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, 
w tym również odszkodowania z tytułów nie objętych karami umownymi. 

4. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wskutek nieterminowego wykonania 
Przedmiotu Umowy, bądź nie uzyskania w terminie wymaganej efektywności energetycznej,  
Zamawiający utraci prawo do ubiegania się o umorzenie części pożyczki zaciągniętej na realizację 
Przedmiotu Umowy w WFOŚiGW w Opolu, bądź nie uzyska takowego umorzenia, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu nie umorzoną część zadłużenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, 
terminie nie późniejszym niż 14 dni od otrzymania takiego wezwania. 

5. W przypadku, jeżeli w wyniku realizacji niniejszej umowy, osoba trzecia zgłosi wobec 
Zamawiającego, roszczenia z tytułu naruszenia jej praw własności, Wykonawca według swego 
uznania, albo podejmie takie działania aby ustało naruszenie praw osoby trzeciej, albo zawrze 
ugodę ze stroną trzecią lub podejmie na swój koszt obronę, w celu umożliwienia Zamawiającemu 
niezakłóconego użytkowania przedmiotu Umowy. 

6. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w 
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. Zamawiający, w 
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przypadku przekroczenia powyższego terminu może potrącić należną mu karę z należności 
Wykonawcy lub dochodzić zapłaty na drodze sądowej. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego 
przy wypełnianiu swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi także 
odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego podczas usuwania wad. 

§ 14 

1. Wykonawca odpowiada, w ramach udzielonej gwarancji, za wady fizyczne Przedmiotu Umowy 
powstałe z powodu tkwiących w nim przyczyn – wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze – 
jeżeli ograniczają one jego użyteczność, albo jeżeli nie posiada on właściwości, o których istnieniu 
zapewniono. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wa-
dzie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, do bezpłatnego i bezzwłocznego usunięcia wad fizycznych wykony-
wanych robót, dostarczonych urządzeń, ich części składowych lub przynależności, jeżeli wady te 
ujawnią się w okresie gwarancji. 

3. Na dostarczone urządzenia i elementy oraz wykonane roboty budowlane i instalacyjno-montażowe 
wykonawca udziela gwarancji 36 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowe-
go.  

4. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca wyda Zamawiające-
mu dokument gwarancyjny określający uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej gwa-
rancji, który będzie uwzględniał wszystkie warunki opisane w niniejszym punkcie: 

 Wykonawca - gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek  ujawnio-
nych w okresie gwarancji w terminie 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiają-
cego. W przypadku awarii uniemożliwiającej pracę instalacji Wykonawca w ciągu 24 godzin 
od zawiadomienia przywróci jej prawidłowe działanie. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia siłami własnymi wad i awarii w przypad-
ku niedochowania powyższych terminów przez Wykonawcę. W takim przypadku kosztami 
naprawy Zamawiający obciąży Wykonawcę. 

 Wykorzystane elementy istniejącej infrastruktury, konstrukcji i urządzeń objęte będą gwa-
rancją na równi z pozostałymi elementami nowej instalacji. 

5. Okres gwarancji na naprawy i wymianę części wynosi 1 rok, a na dostawy zastępcze jest równy 
okresowi gwarancji udzielanej przez producenta, jednakże nie może skończyć się przed upływem 
pierwotnego, określonego w Umowie terminu gwarancyjnego. Okres udzielonej gwarancji ulega 
każdorazowo przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji spowodowany koniecznością usunięcia 
wady. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że okres rękojmi za wszelkie wady przedmiotu umowy jest równy 
okresowi gwarancji. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady nieza-
leżnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
 

§ 15 

1. Za Zdarzenie Uchybiające uważa się niewykonanie następujących świadczeń: 

1) przez Wykonawcę: 

a) niewykonanie niezbędnych, wymaganych przepisami i niniejszą umową prób technicznych 
i pomiarów urządzeń w zakresie wykonywanych robót oraz nie dostarczenie 
Zamawiającemu niezbędnych protokołów do dnia odbioru końcowego; 

b) niewykonanie dokumentacji powykonawczej, nie dostarczenie dokumentacji urządzeń w 
ramach ustalonego niniejszą Umową wynagrodzenia. 

c) nie osiągnięcie przez Przedmiot Umowy wymaganych parametrów energetycznych i 
efektywnościowych, 
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d) niewykonanie lub nienależyte wykonanie umownych podstawowych robót i 
podstawowych dostaw. 

2) przez Zamawiającego:  

a) nieuzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, których uzyskanie jest obowiązkiem 
Zamawiającego i które okażą się konieczne do realizacji niniejszej umowy, 

b) brak udostępnienia frontów robót w uzgodnionych terminach. Za zdarzenie uchybiające 
nie będzie jednak uważane nieudostępnienie frontów robót w uzgodnionych terminach, 
jeśli do nieudostępnienia dojdzie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub na skutek 
siły wyższej. 

2. W przypadku zajścia Zdarzenia Uchybiającego, będącego wynikiem działania albo zaniechania 
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu, gdy 
Wykonawca usunie skutki swego uchybienia. W takim przypadku Zamawiający udzieli Wykonawcy 
upomnienia oraz wyznaczy pisemnie dodatkowy termin do spełnienia świadczenia, nie krótszy niż 
trzy (3) tygodnie, a w przypadku  bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, ma prawo 
odstąpić od Umowy w całości lub części, względnie odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, 
niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej. 

3. W przypadku zajścia Zdarzenia Uchybiającego, będącego wynikiem działania albo zaniechania 
Zamawiającego, Wykonawca ma prawo wstrzymać się z dalszym wykonywaniem dostaw i prac do 
czasu, gdy Zamawiający usunie skutki swego uchybienia. W takim przypadku Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu upomnienia oraz wyznaczy pisemnie dodatkowy termin do spełnienia 
świadczenia, nie krótszy niż trzy (3) tygodnie a w przypadku jego bezskutecznego upływu ma 
prawo od Umowy odstąpić, w całości lub części. 

§ 16 

1. Odstąpienie od umowy może nastąpić w przypadku zajścia Zdarzenia Uchybiającego, o którym 
mowa w § 15, a także w innych przypadkach przewidzianych prawem, z zastrzeżeniem ust. 2 i 
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od postanowień niniejszej umowy w przypadku gdy 
terminowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy będzie niemożliwe z powodu: 

1)  uchylenia którejkolwiek z decyzji administracyjnych, stanowiących podstawę do rozpoczęcia 
i/lub wykonywania  Przedmiotu Umowy, 

2) wstrzymania budowy przez organy administracji budowlanej 

3) wystąpienia siły wyższej; przy czym za siłę wyższą uznaje się zdarzenie nagłe, 
nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub 
części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy 
zachowaniu należytej staranności. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust.2, 
Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, w tym również nie 
będzie przysługiwać kara umowna, o której mowa w § 13, ust.2 , pkt.2). 

§ 17 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków z niniejszej umowy na rzecz 
innej osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia, bez względu na formę prawną, 
jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy, lub ich części w stosunku do Zamawiającego na rzecz 
osób trzecich. 

§ 18 

1. Niniejsza Umowa reguluje całokształt praw i obowiązków Stron odnoszących się do Przedmiotu 
Umowy. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 
tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) 

3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, warunki, zobowiązania i terminy zawarte w złożonej przez 
Wykonawcę ofercie są dla stron wiążące na równi z zapisami umowy. 

4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny 
właściwy dla Zamawiającego. 

§ 19 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności. 

2. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

3. Dołączone do Umowy załączniki: 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  

 Oferta Wykonawcy  

stanowią jej integralną część.  
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31. CZĘŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

Automatyzacja układu hydraulicznego wraz  modernizacją systemu zasilania w energię 
elektryczną ciepłowni w Schodni koło Ozimka. 

 

2.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

 

2.1  Parametry ciepłowni 

 

Ciepłownia w Schodni koło Ozimka jest użytkowana w sezonie grzewczym, tj. od października do 

kwietnia. W pozostałym okresie jest użytkowana ciepłownia gazowa zlokalizowana w centrum miasta. 

Moc cieplna zamówiona przez odbiorców: 

 Ogrzewanie budynków  14,84 MW 

 Ciepła woda użytkowa    0,70 MW 

 Razem       15,54 MW 

 

W systemie ciepłowniczym zasilanym z ciepłowni w Schodni koło Ozimka obowiązuje krzywa 

regulacyjna 130/70oC z załamaniem na 65oC ze względu na realizację potrzeb ciepłej wody użytkowej. 

 

 

2.2  Parametry kotłów 

 

W ciepłowni zainstalowane są kotły K1 i K2 mają o następujących parametrach: 

Wydajność maksymalna trwała ............................................................................... - 14,0 MW  

Wydajność nominalna  ...........................................................................................  - 12,0  MW 

Wydajność minimalna  .............................................................................................. - 3,5  MW 

Ciśnienie obliczeniowe ................................................................................ …………...- 1,6  MPa 

Temperatura wody na wlocie .................................................................................. - 70,0 oC 

Temperatura wody na wylocie ............................................................................... -130,0 oC 

Minimalny przepływ wody przez kocioł ................................................................ - 145,0  Mg/h 

Nominalny przepływ wody przez kocioł ................................................................ - 170,0 Mg/h 

Maksymalny przepływ wody przez kocioł .............................................................. -200,0 Mg/h 

Ciśnienie wody na wylocie z kotła min. (dla temp. 130oC) .......................................... 0,55 MPa 

Opory przepływu wody przez kocioł (max) ................................................................. 0,25 MPa  

Sprawność cieplna obliczeniowa dla wydajności 40÷100 % mocy znamionowej . >=85,0 % 

Pojemność wodna kotła wraz z podgrzewaczem wody .............................................. 6,1 m3 

Całkowita powierzchnia ogrzewalna kotła wraz z podgrz. wody ........................... .723,0 m2 
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2.3  Charakterystyka istniejącego stanu technicznego 

 

Stan techniczny w zakresie fizycznym ogólnie dobry. 

Rozwiązania technologiczne ciepłowni są nieprzystosowane do pracy w systemie z regulacją 

jakościowo – ilościową, co poważnie wpływa na nadmierne zużycie energii elektrycznej w układzie 

hydraulicznym gdzie przepływy, temperatura, ciśnienie, regulowane są poprzez dławienie. 

Wyposażenie techniczne ciepłowni jest przewymiarowane w stosunku do aktualnych potrzeb. 

Istniejący komin nie jest przystosowany do aktualnych parametrów pracy ciepłowni i nie zapewnia 

wymaganego rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. Wysokość komina 100 m, średnica na wylocie 2,6 m. 

  

2.4  Główne cechy istniejącego układu hydraulicznego 

 

Pompy obiegowe zapewniają przepływ wody grzejnej we wspólnym układzie hydraulicznym 

zewnętrznym i wewnętrznym pełniąc dwie funkcje: 

 zapewniają przepływ wody przez kotły, 

 zapewniając regulację ciśnienia dyspozycyjnego w sieci cieplnej. 

Regulacja pomp obiegowych jest ręczna i dławieniowa. 

W ciepłowni brak jest regulacji temperatury wody przed kotłami. Częściowo funkcję regulacji 

temperatury przed kotłami jest realizowana przez bezpośrednie połączenie pomiędzy rurociągiem 

zasilającym i powrotnym z ręcznie sterowanym zaworem regulacyjnym.  

Bezpośrednie połączenie pomiędzy rurociągiem zasilającym i powrotnym wykorzystywane jest 

także w okresach przejściowych do zabezpieczenia kotłów przed zmniejszeniem przepływu w miejskim 

systemie ciepłowniczym.  

Regulacja przepływu przez kotły realizowana jest poprzez ręczne sterowanie zaworami 

obejściowymi kotłów. 

Konfiguracja układu hydraulicznego ciepłowni nie jest dopasowana do aktualnej konfiguracji kotłów 

oraz zapotrzebowania na ciepło w systemie ciepłowniczym. 

Regulacja dławieniowa powoduje nieuzasadnione koszty pompowania. 

Zainstalowane pompy nie są dostosowane do aktualnych przepływów i wartości ciśnienia 

dyspozycyjnego ciepłowni i systemie ciepłowniczym. 

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Projekt wykonawczy kompleksowej modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni w Ozimku 

2. Demontaż rurociągów, pomp, armatury w zakresie wynikającym z projektu technicznego. 

3. Kompleksową modernizację układu hydraulicznego ciepłowni w Ozimku uwzględniająca 

rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym, obejmująca wszystkie niezbędne prace i roboty, w 

tym branży technologicznej, elektrycznej, AKPiA oraz konstrukcyjno-budowlanej  

4. Wymianę algorytmów sterowania kotłów K1 i K2 z uwzględnieniem zmodernizowanego układu 

hydraulicznego oraz z implementacją regulacji pogodowej. 
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5. Modernizację systemu nadrzędnego ciepłowni z uwzględnieniem zmian algorytmów sterowania 

kotłów, z uwzględnieniem zmodernizowanego układu hydraulicznego oraz regulacją pogodową 

pracy ciepłowni. 

6. Wyposażenie ciepłowni w system kontroli czuwania pracowników obsługi i nadzoru nad pracą 

urządzeń wraz z archiwizacją zdarzeń w systemie nadrzędnym; 

7. Adaptację rozdzielni elektrycznej 0,4kV wraz z wymianą transformatorów i zabudową układu 

kompensacji mocy biernej. 

8. Dobór i montaż zwężki kominowej  w celu dostosowania komina do aktualnych parametrów pracy 

kotłów szczególnie w zakresie niskich obciążeń. 

9. Uruchomienie ciepłowni wraz próbami eksploatacyjnymi w celu osiągnięcia zakładanych 

wskaźników  technicznych i ekonomicznych. 

10. Przekazanie zmodernizowanego układu termo-hydraulicznego ciepłowni Zamawiającemu wraz z 

kompletem dokumentacji powykonawczej, instrukcją eksploatacji ciepłowni po modernizacji 

11. Przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego z warunków eksploatacji zmodernizowanej 

ciepłowni.  

 

3.1  Projekt wykonawczy 

 

 Projekt wykonawczy kompleksowej modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni w Ozimku 

powinien zawierać: 

a) Inwentaryzację wielobranżową dla potrzeb realizacji projektu, 

b) Projekt wykonawczy w branży technologicznej, 

c) Projekt elektryczny zmodernizowanego układu hydraulicznego wraz z adaptacją rozdzielni 

0,4kV, 

d) Projekt automatyki zmodernizowanego układu hydraulicznego, 

e) Audyt efektywności energetycznej oraz przygotowanie wniosku o wydanie świadectw 

efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2016 r. o efektywności 

energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), 

f) Dobór i projekt wykonawczy zwężki kominowej 

 

 Projektowany układ ma zapewnić swobodną współpracę wszystkich obecnie 

użytkowanych jednostek kotłowych 

 Projektowany układ powinien zapewnić współpracę ciepłowni z siecią ciepłowniczą przy 

zachowaniu minimalnego zużycia energii elektrycznej z możliwością efektywnego regulowania 

wielkości produkcji i dystrybucji ciepła. 

 Projekt powinien uwzględniać rozwiązania techniczne i budowlane pozwalające na 

zachowanie lokalizacji wszystkich elementów składowych instalacji hydraulicznej ciepłowni w 

modułach konstrukcyjnych budynku, w których zabudowane są dwa zmodernizowane kotły węglowe,  

 Projektant winien uzyskać w imieniu Inwestora wymagane pozwolenia, w tym budowlane, 

jeśli będą takie wymagane. 

 

 



 Postępowanie konkursowe nr 2/NC/2017 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  47 z 69 

3.2  Demontaże 

 

Zadanie obejmuje demontaż rurociągów, pomp, armatury i innych elementów w zakresie 

wynikającym z projektu technicznego. 

W szczególności zakres prac demontażowych obejmuje: 

 Demontaż rurociągów wynikający ze zmiany miejsca wejścia rurociągów sieciowych do 

budynku ciepłowni, 

 Demontaż rurociągów wewnętrznych ciepłowni w obszarze  poza kotłami, 

 Demontaż istniejącej armatury, pomp, urządzeń i automatyki układu hydraulicznego. 

 Demontaż szaf sterowniczych, rozdzielni elektrycznej i transformatorów. 

 
3.3  Kompleksowa modernizacja układu hydraulicznego 

 

Kompleksowa modernizacja układu hydraulicznego ciepłowni uwzględniająca rozwiązania zawarte 

w projekcie wykonawczym, obejmująca wszystkie niezbędne prace i roboty, w tym branży 

technologicznej, elektrycznej, AKPiA oraz konstrukcyjno-budowlanej a w szczególności obejmująca: 

a) przebudowę wejścia sieci ciepłowniczej napowietrznej 2xDN500 do budynku ciepłowni. 

 zabudowę pionowych odcinków o długości około L=5,5 mb i średnicy nominalnej 2xDN300 

łączących sieć z poziomu estakady do poziomu poniżej gruntu, oraz wymianę odcinka 

poziomego ok. 15 mb na estakadzie do zasuw odcinających (zasuwy oraz istniejący licznik 

ciepła należy zlikwidować). 

 ułożenia nowej sieci cieplnej 2xDN300 w technologii rur preizolowanych na długości około 

L=24m w trasie istniejącego kanału kablowego wraz z przejściem przez ściany do budynku 

ciepłowni, 

 zabudowa sieci cieplnej wewnątrz ciepłowni 2x DN300 pomiędzy wejściem do budynku 

a pompownią na nowo zaprojektowanych podporach z wykorzystaniem istniejącej 

konstrukcji budynku  – długość około L=20m. 

b) zabudowę dwóch nowych odmulaczy DN300 (średnica płaszcza DN600) z wkładami magnetycz-

nymi przeznaczonych do oczyszczania wody sieciowej wraz z armaturą odcinającą, 

c) zabudowę w obiegu zewnętrznym trzech pomp sieciowych przeznaczonych do pracy z obiegiem 

miejskiej sieci ciepłowniczej w konfiguracji 2+1R zapewniając warunki pracy w warunkach obli-

czeniowych G=400m3/h i H=60mH2O oraz okresie przejściowym G=200m3/h i H=38mH2O. 

Wymagana sprawność pomp ww. warunkach minimum 80% z wykorzystaniem przetwornic czę-

stotliwości, 

d) zabudowę w wewnętrznym obiegu ciepłowni 2 pomp kotłowych wraz z armaturą odcinająco-

regulacyjną z zachowaniem możliwości wzajemnego ich rezerwowania i zapewnieniem warun-

ków technicznych kotłów. Wymagane parametry pomp kotłowych to G=200m3/h i H=25mH2O. 

W układzie zasilania w wodę każdej z pomp kotłowych należy przewidzieć montaż zaworów 

trójdrogowych do regulacji temperatury wody zasilającej kotły przy zachowaniu oporów hy-

draulicznych mniejszych od 2,5mH2O. 

e) modernizację układu pomp PUS zapewniając płynną regulację strumienia wody uzupełniającej i 

stabilizacyjnej na poziomie G=0…6m3/h i H=20…80mH2O, 
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f) modernizację węzła zmieszania zimnego PZZ poprzez zabudowę rurociągu DN200 o długości 

około L=25m wyposażonego w zawór zwrotny i odcinający oraz bypass DN200 wyposażony w 

zawór regulacyjny RP i dwa zawory odcinające do regulacji przepływu wody w okresach zbyt 

małego przepływu w sieci cieplnej zewnętrznej, 

g) zabudowę zaworów upustowych i nadmiarowych wody sieciowej w celu zabezpieczenia układu 

i zachowania jednocześnie możliwości bezpiecznego uzupełniania zładu, 

h) wykonanie kompleksowego systemu automatyki układu hydraulicznego, 

 

3.4  Modernizacja rozdzielni głównej 

 

a) dobór i wymiana dwóch transformatorów 6/0,4 kV na transformatory o mocy dopasowanej do 

potrzeb ciepłowni po modernizacji; należy wymienić dwa transformatory olejowe 1000 kVA  na 

transformatory suche 630 kVA; 

b) wykonanie dwusekcyjnej rozdzielnicy głównej, wyposażonej w dwa wyłączniki główne 

w polach zasilających oraz wyłącznik sprzęgłowy; rozdzielnicę główną 0,4kV Rnn należy wyko-

nać jako dwusekcyjną ze sprzęgłem poprzecznym zbudowaną z szaf produkowanych przez fir-

mę Schneider Electric serii Prisma P, lub równoważne, w stopniu ochrony min. IP30. Rozdziel-

nicę posadowić na cokole o wysokości 100mm. W polach zasilających i sprzęgła zastosować 

wyłączniki powietrzne nn typu Masterpact NW, lub równoważne, wyposażone w układ SZR; 

c) zabudowa liczników energii elektrycznej i analizatorów sieci, z których dane pomiarowe będą 

na bieżąco przesyłane do systemu nadrzędnego ciepłowni; każde z pól zasilających wyposażyć 

w ochronniki przepięciowe, analizatory sieci ND20 Lumel, lub równoważne, monitorujące pa-

rametry sieci oraz wykonujące funkcję licznika energii; pola odpływowe dla kotłów K1, K2, dwa 

pola zasilania układów hydraulicznych oraz dwa główne pola potrzeb własnych wyposażyć w 

liczniki energii elektrycznej, każdy licznik powinien być wyposażony w łącze RS485 Modbus 

RTU lub złącze Ethernet Modbus TCP. 

d) wyposażenie pól odpływowych rozdzielni głównej w wyłączniki odpowiednie do wielkości i ro-

dzaju odpływu; wykonać zasilania dla urządzeń takich jak:  

 kocioł K1 – 100kW, 

 kocioł K2 – 120kW,  

 dwa zasilania układów hydraulicznych – 2x160kW,  

 rozdzielnica nawęglania – 50kW,  

 rozdzielnica odżużlania – 15kW, 

 rozdzielnica oświetlenia pompowni – 10kW, 

 rozdzielnica oświetlenia hali kotłów i nagrzewnic – 20kW,  

 rozdzielnica SUW – 20kW, 

 rozdzielnica warsztatowa – 20kW,  

 komin – 5kW 

 budynek pomocniczy – 5kW 

 odpływy drobne – 6x5kW. 

e)   zabudowa układu kompensacji mocy biernej; każdą sekcję rozdzielnicy wyposażyć w układ 

       kompensacji mocy biernej dostosowany do charakterystyki odbiorów po modernizacji. 

 

https://www.google.pl/search?q=Schneider+Electric&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjQmpS4-LfSAhVFXCwKHVw9Ds0QvwUIGSgA
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3.5  Modernizacja systemu nadrzędnego ciepłowni 

 

Zakres prac obejmuje modernizację systemu nadrzędnego ciepłowni z uwzględnieniem zmian 

algorytmów sterowania kotłów, a także z uwzględnieniem zmodernizowanego układu hydraulicznego 

oraz regulacji pogodowej pracy ciepłowni. Wymagane jest uaktualnienie funkcjonalne 

oprogramowania InTouch Runtime z I/O 500 zmiennych do InTouch Runtime z I/O - 3 000 zmiennych, 

wraz z uaktualnieniem istniejącego oprogramowania komunikacyjnego. 

4.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

4.1  Wymagania dla wykonania robót technologicznych 

 

a) Rozwiązania technologiczne powinny zastać zaprojektowane i wykonane zgodnie 

z obowiązującymi w przepisami, również takimi, które są obecnie znane, a których obowiązywanie 

nastąpi po oddaniu inwestycji do eksploatacji 

b) Należy zapewnić maksymalną stabilność sprawności pomp przy zmianie wydajności. 

c) Należy zapewnić możliwość zmiany wydajności przy maksymalnym ograniczeniu regulacji przez 

dławienie czynników występujących w obiegach. 

d) Występujące urządzenia do regulacji ciśnienia winny być dobrane z zachowaniem prędkości 

przepływu mediów, które nie będą powodować ich nadmiernego zużycia oraz emisji hałasu 

e) Urządzenia zabezpieczające (zawory bezpieczeństwa) pozycja pracy jedynie w czasie 

występowania przyczyny, dla której zostały zbudowane. 

f) W ramach modernizacji wykonać izolację termiczną na nowych rurociągach w pompowni, oraz na 

zewnątrz budynku pozostawiając izolację pozostałych rurociągów bez zmian.  

 

4.2  Wymagania dla wykonania robót elektrycznych 

 

a) Wszelkie roboty elektryczne należy prowadzić w taki sposób aby zapewnić ciągłość zasilania 

elektrycznego przynajmniej dla budynku biurowo-socjalnego. 

b) Zasilanie odbiorników w poszczególnych zespołach technologicznych napięciem 400/230V AC. 

c) Obwody zasilania mają być zaprojektowane w ten sposób, aby maksymalnie spadek napięcia nie 

przekraczał wartości określonych w obowiązujących normach  

d) Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o właściwych 

parametrach, zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak też oświetlenia. 

e) Instalacje powinny gwarantować bezpieczne użytkowanie tych urządzeń zapewniając ochronę 

przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, pożarem oraz 

innymi zagrożeniami spowodowanymi pracą urządzeń elektrycznych. 

f) Z w/w wymagań wynika konieczność stosowania odpowiednich norm, przepisów i rozwiązań 

projektowych i tak: 

 należy zaprojektować osobne przewody neutralne N i ochronne PE na odcinku od nowej 

rozdzielnicy głównej do nowych rozdzielnic pomp, 

 przewody winny być miedziane, prowadzone w korytach kablowych i peszlach ochronnych, 
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 należy wykonać połączenia wyrównawcze, główne oraz miejscowe, łączące przewody ochronne 

z uziomami i konstrukcjami stalowymi, 

 trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i 

stropów, 

 w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy wykorzystać 

dostępne uziomy naturalne, 

 urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje w budynku, należy rozmieścić tak, 

aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie 

g) Przewody silnoprądowe i słaboprądowe należy prowadzić osobno, zgodnie z normami w celu 

zachowania kompatybilności elektromagnetycznej. 

h) Przekroje żył winny spełniać wymagania dla szczytowego obciążenia prądowego. 

i) Instalacje elektryczne odbiorcze winny być podzielone na obwody, w celu zapewnienia 

niezawodnej pracy odbiorników energii elektrycznej, ograniczenia skutków ew. awarii i ułatwienia 

bezpiecznego sprawdzania i konserwacji instalacji 

j) Dostarczone przetwornice częstotliwości powinny być ujednolicone z zastosowanymi w układzie 

kotłów, ponadto powinny posiadać wejścia safety STOP (co wynika z zapisów obowiązujących 

norm), powinny być wyposażone w indywidualne panele operatorskie, a kable z przetwornic do 

silników winny być ekranowane i minimum czterożyłowe (nie wliczając w to ekranu). 

k) Wszystkie pompy powinny być zasilana za pomocą przetwornic częstotliwości. 

l) Szafy zasilania nowych pomp zainstalowane będą w pomieszczeniu pompowni. Na drzwiach szaf 

zainstalowana będzie aparatura kontrolno-pomiarowa, umożliwiająca sterowanie ręczne pomp 

obiegowych, kotłowych i uzupełniająco-stabilizujących oraz zaworów trójdrogowych. 

m) Należy wykonać zasilanie do szaf nowych pomp z rozdzielni głównej 400V osobnymi kablami z obu 

sekcji.  

n) Szafa automatyki układów hydraulicznych powinna być wyposażona w sterownik PLC, panel 

operatorski, dwa niezależne zasilacze napięcia 24V DC z wzajemną rezerwacją napięcia, aparaturę 

zabezpieczającą, sterowniczą i kontrolną ujednoliconą z zainstalowaną w szafie kotłów K1 i K2, co 

wynika z konieczności ujednolicenia rozwiązań w obrębie kotłowni. 

o) Rozmieszczenie aparatury sterowniczej na drzwiach szafy oraz rozwiązania sposobów i trybów 

sterowania układów wykonawczych i rozmieszczenie aparatury wewnątrz szafy powinno być 

ujednolicone z szafami automatyki kotłów K1 i K2, 

p) W pomieszczeniu pompowni będą zainstalowane nowe szafy zasilania pomp układu 

hydraulicznego, układy zabezpieczeń, przetwornice częstotliwości (falowniki), styczniki, 

przekaźniki i pozostała aparatura, ujednolicona z aparaturą zainstalowaną w szafach zasilających 

zmodernizowanych kotłów K1 i K2 

q) Istniejąca aparatura pomiarowa układu hydraulicznego w obrębie kotłowni węglowej podlega 

wymianie, za wyjątkiem przepływomierzy kotłów K1 i K2, które pozostają bez zmian. 

r) W miejsce przepływomierza na magistrali wyjściowej, który zostanie zlikwidowany należy 

zabudować nowy w budynku ciepłowni wyposażony w przelicznik ciepła ujednolicony 

z zastosowanym w przypadku kotłów. 
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s) W obrębie modernizowanego układu hydraulicznego należy wykonać nową instalację oświetlenia 

podstawowego (opartą o oprawy świetlówkowe) oraz awaryjnego (opartą o oprawy 

świetlówkowe z modułami akumulatorowymi) . 

 

4.3 Zwężka kominowa 

a) Zamawiający oczekuje, że zabudowa zwężki kominowej rozwiąże problemy rozprzestrzeniania 

spalin z komina i zlikwiduje zjawisko omywania głowicy komina przez spaliny. 

b) Zwężka kominowa musi być wykonana ze stali odpornej na korozyjne działanie spalin, nie 

dopuszcza się wykonania zwężki ceramicznej. 

c)   Zwężkę należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie. 

d) Należy zaprojektować i wykonać instalację odgromową zwężki spełniającą wymagania aktualnych 

norm w zakresie ochrony odgromowej obiektów budowlanych oraz poziomów ochrony dla 

urządzeń piorunochronnych. 

 

4.4  System automatyki 

 

a) System automatyki winien być zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystywał 

najnowocześniejszą, lecz sprawdzoną technologię elementów elektronicznych i komputerowych na 

rynku, a jednocześnie zapewniał ujednolicenie sprzętu i oprogramowania z rozwiązaniami 

zastosowanymi dotychczas podczas modernizacji i automatyzacji kotłów K1 i K2.  

b) Głównymi kryteriami przy opracowaniu winny być: 

 dobra komunikacja człowiek-maszyna podczas konfigurowania i obsługi systemu; 

 możliwie najwyższa niezawodność; 

 minimalna konserwacja; 

 efektywne zarządzanie. 

c) System komunikacji winien posiadać rozwiązania gwarantujące wysoką niezawodność transmisji 

danych. 

d) Organizacja systemu automatyki  

 poziom procesowy - lokalna regulacja procesowa i sterowanie układów technologicznych  

 poziom operacyjny – centralne zarządzanie ciepłownią  

e) Zespoły technologiczne wyposażyć w indywidualne instalacje AKPiA wraz z zabudową szaf. 

 

4.5  Sterowniki PLC 

 

a) Typ sterownika PLC, zastosowanego w systemie automatyki zmodernizowanego układu 

hydraulicznego należy ujednolicić z zastosowanymi dotychczas podczas modernizacji 

i automatyzacji kotłów K1 i K2 

b) Wymagane parametry techniczne sterownika: 

 procesor co najmniej Celeron (Pentium III) 300 MHz oparty na wysokowydajnej technologii 

bezkolizyjnej wymiany danych, 

 szybka magistrala komunikacyjna Compact PCI, 

 możliwość wymiany modułów w systemie "na ruchu", 
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 co najmniej 10 MB pamięci, do przechowywania w kontrolerze dokumentacji programu 

sterującego i samych urządzeń (formaty Word, Excel, PDF, CAD, itp.), służącej do celów 

sprawnego serwisu, 

 otwartość komunikacyjna poprzez obsługę protokołów Ethernet, Genius, Profibus, DeviceNet, 

ModBus RTU, 

 obsługa wysokiej gęstości modułów wejść/wyjść dyskretnych, analogowych uniwersalnych, 

analogowych izolowanych, analogowych wysokiej gęstości, szybkich liczników (HSC), 

rozbudowane szybkie moduły wejść/wyjść możliwość zdalnej diagnostyki modułów WE/WY 

a także konfigurowalne przerwania. 

 

4.6  Panel operatorski 

 

Należy zastosować panel operatorski o parametrach minimalnych: 

 przekątna 15" 

 matryca TFT o rozdzielczości 1024 x 768, 65535 kolorów,  

 podświetlenie LED 

 minimum dwa łacza szeregowe RS232/422/485 

 minimum jedno łącze Ethernet,  

 2 x USB (Client, Host), 

 MicroSD,  

 64 MB RAM,  

 8 MB ROM,  

 128KB~1M pamięci podtrzymywanej bateryjnie 

 

 Obrazy synoptyczne wraz z zastosowanymi symbolami graficznymi, zastosowane w systemie 

automatyki zmodernizowanego układu hydraulicznego należy ujednolicić z zastosowanymi dotychczas 

podczas modernizacji i automatyzacji kotłów K1 i K2 

 

4.7  Przetworniki ciśnienia 

 

Należy zastosować nowoczesne przetworniki analogowe i cyfrowe, dwuprzewodowe o sygnale 

wyjściowym 4-20 mA, napięcie zasilania 12-36V, zakres temperatury - 20°C - +70°C, stopień ochrony IP 

65, błąd podstawowy 0,25% lub mniejszy, dla mniej znaczących pomiarów dopuszczalna jest klasa 

dokładności ±0,5% stabilność sygnału wyjściowego 0,25% (przez 6 miesięcy), wpływ zmian napięcia 

zasilania ±0,1%, przeciążalność 125% zakresu pomiarowego. Typ przetworników powinien być 

ujednolicony z zastosowanymi w systemie automatyki zmodernizowanego kotła WR-25 K2. 

 

4.8  Czujniki temperatury 

 

Należy zastosować czujniki rezystancyjne typu Pt100 z zabudowanymi w głowicach przetwornikami 

dwuprzewodowymi o sygnale wyjściowym 4-20 mA i napięciu zasilania 12-36V oraz czujniki Pt500 do 

współpracy z przelicznikami ciepła. Dla pomiarów wykorzystywanych w układach automatycznej 
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regulacji oraz obliczeniach sprawnościowych powinny być stosowane czujniki klasy A, dla pozostałych 

pomiarów czujniki klasy B. Rodzaj obudowy, długość i średnica czujnika będą dobrane do miejsca 

montażu. Głowice łączeniowe powinny być wykonane w stopniu ochrony IP65 i zapewniać trwałe 

podłączenia przewodów łączeniowych. Czujniki winny być odporne na wibracje mechaniczne miejsca 

montażu. 

 

4.9  Przeliczniki energii cieplnej (doposażenie przepływomierzy) 

 

Jako wyposażenie przepływomierza magistrali wyjściowej należy zastosować przeliczniki energii 

cieplnej wraz z czujnikami temperatury zasilania i powrotu, wyposażone w wyjście analogowe ciągłe 4-

20mA (przekazujące aktualną wartość przepływu) oraz w moduł komunikacyjny w standardzie M-BUS, 

umożliwiający przekazanie do rozbudowywanego systemu nadrzędnego zmierzonych i wyliczonych 

parametrów, takich jak energia cieplna. Typ przeliczników należy ujednolicić z zastosowanymi w 

systemie automatyki kotła K1 i K2. 

 

4.10  Zawory regulacyjne 

 

Zawory które będą realizowały algorytm automatycznej regulacji winny być dostarczone 

z siłownikami (zmontowanymi fabrycznie przez dostawcę armatury) i sterowaniem elektrycznym. 

Winny być dostosowane do instalacji technologicznej, a ich parametry powinny zapewnić właściwą 

i niezawodną pracę układów automatycznej regulacji we wszystkich stanach eksploatacyjnych. 

Siłowniki będą wyposażone w dwuprzewodowe nadajniki prądowe położenia, o sygnale 4-20 mA, 

podwójne włączniki krańcowe drogowe i momentowe oraz w pokrętło pozwalające na sterowanie 

ręczne. Siłowniki powinny spełniać następujące wymagania: 

 stopień ochrony IP 54, 

 napięcie zasilające 230/400 V AC, 50 Hz, 

5.  WYTYCZNE DLA ZABUDOWY URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 

 

5.1  Rurociągi i elementy rurociągów 

 

5.1.1  Rurociągi stalowe stosowane w wodnych obiegach ciepłowniczych  

 

1. Czynnik - woda uzdatniona do celów ciepłowniczych z dodatkami inhibitorów antykorozyjnych 

o parametrach według stanu istniejącego.  

2. Parametry rurociągów w obiegach cieplnych Pn = 16bar, tn  150oC. 

3. Pozostałe wymagania wraz z podaniem klasyfikacji rurociągów w poszczególnych obiegach przyjąć 

według pkt. 2.  

4. Projektowane rurociągi wodne obiegów cieplnych (grupa płynu – ciecze nr 2) zakwalifikowano do 1 

klasy instalacji rurociągowych wg normy PN-EN-13480-1.  

5. W przypadku posługiwania się normą PN-92/M-34031 - klasę wadliwości złącz określa się na R4 

z zachowaniem dodatkowych wymagań jak w PN-87/M-69772. 
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6. Wszystkie rury  stalowe, przeznaczone do budowy sieci ciepłowniczych, mają posiadać świadectwo 

odbioru 3.1.B wg PN-EN 10204 + A1:1997 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli oraz 

poświadczenie badania jakościowego wydane przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM 

Warszawa. 

7. Średnice i grubości ścianek, tolerancje wymiarów oraz masy rur przewodowych mają być zgodne 

z PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem – Wymiary i masy na jednostkę długości. 

8. W projekcie przewiduje się montaż rurociągów wodnych technologicznych o średnicach: DN350, 

DN300, DN250, DN200, DN150, DN125, DN100, DN25, DN20. 

9. Stosować rury stalowe i dla średnic DN500 rury stalowe bez szwu wykonać ze stali: 

 R35 wg PN-89/H-84023/07 Stal określonego zastosowania - Stal na rury – Gatunki oraz wg PN- 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

(w pierwszej klasie dokładności D1, w grupie badan A2), 

 P235TR2 wg PN-EN 10216-1:2004, PN-EN 10216-1:2004/A1: 2004 Rury stalowe bez szwu do 

zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Cześć 1: Rury ze stali niestopowych z 

wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej, 

 P235GH wg PN-EN 10216-2:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – 

Warunki techniczne dostawy – Cześć 2: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami 

w temperaturze podwyższonej 

10. Do budowy rurociągów należy stosować rury z ukosowanymi końcami zgodnie z PN ISO 6761:1996 

Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 

11. Znakowanie rur stosowanych do budowy rurociągów cieplnych zgodnie z PN – EN 13480 – 2:2005 

Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 2: Materiały, muszą zawierać identyfikowalność 

pomiędzy wyrobem, a dokumentem kontroli: 

 wyszczególnienie materiału (powołanie dokumentu, oznaczenie materiału) 

 nazwę lub znak producenta, 

 stempel przedstawiciela kontroli. 

12. Łuki gładkie krótkie (Kolana 1,5 x DN) o wymaganiach materiałowych takich, jak dla prostych 

odcinków rur. Dopuszcza się wykonania wg KER - 83/2,01. 

13. Dennice elipsoidalne wg PN-64/M-35411 lub dna płaskie wg KER–72/2,60. 

14. Zwężki zwijane symetryczne np. wg KER 81/2.12, zwężki obciskane wg. KER 70/2.16  

15. Trójniki proste spawane wg KER-80/2.23. 

16. Dla wykonania połączeń elementów rurociągów z armaturą przewiduje się kołnierze do 

przyspawania okrągłe z szyjką wg PN-EN 1092-1 typ 11. 

 

5.1.2  Technologia spawania  

 

1. Wszystkie złącza spawane należy wykonywać z zachowaniem wymagań opracowanej przez 

wykonawcę Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS), którą należy wykonać dla wszystkich 

procesów spawania części ciśnieniowych, zarówno przy spawaniu na montażu jak i w spawalni 

zgodnie: PN-EN ISO 15609-1:2005.  

2. WPS powinny również zawierać informacje dotyczące badań nieniszczących NDT, 

niewspółosiowości i grubości ścianek. 
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3. Ogólne wytyczne spawania rur, które należy uwzględnić przy sporządzaniu Instrukcji 

Technologicznej Spawania (WPS) : 

a) kwalifikacja spawaczy wg PN-EN 287-1 

b) kwalifikacja spoin wg PN-EN 3834 

c) rury o grubości ścianek większych od 3,2mm należy skosować i dopasować przy pomocy 

kalibratorów z zachowaniem współosiowości 

d) rury spawać technologią łukową elektrodą otuloną lub metodą TIG w osłonie argonu 

e) wymagany poziom niezgodności spoin „B” – rurociągi obiegów grzewczych i rurociągi parowe 

(mimo ich kwalifikacji w I klasie rurociągów), pozostałe rurociągi według wymagań norm 

f) kontrola spoin powinna obejmować: 

 zgodność elementów łączonych z wydanymi w projekcie 

 uprawnienia spawaczy 

 sprzęt do spawania 

 zgodność procesu spawania z Instrukcją Technologiczną Spawania (WPS) 

g) metody badań: 

 wizualna (VT) 

 ultradźwiękowa (UT) lub radiologiczna (RT) lub proszkowo – magnetyczna (MT) 

 szczelność – (MT / PT) 

 kontrola spawów technikami nieniszczącymi (NDT); 100% – według wymagań norm 

 połączenia spawane ponumerować a protokół z badań oznaczyć tymi numerami z podaniem 

techniki badania  

 
 

5.2  Elementy konstrukcji pomocniczych 

 

5.2.1  Elementy konstrukcyjne  

 

Jako elementy konstrukcji pomocniczych stosować profile stalowe typu kątowniki, ceowniki, 

dwuteowniki, blachy itp. jako stalowe elementy konstrukcyjne: ze świadectwem odbioru 3.1.B wg PN-

EN-10204+A1:1997 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli oraz z poświadczeniem badania 

jakościowego wydanym przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM Warszawa. 

Wyroby wykonane ze stali niestopowych konstrukcyjnych w gatunkach: S235JRG2 wg PN-EN-

10025–1:2002 „Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych – Warunki 

techniczne dostawy (St3S wg PN–88/H–84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia 

– Gatunki, RSt37–2 wg DIN 17100 Allgemeine Bausähle - Gütenorm) oraz w gatunkach o lepszych 

własnościach mechanicznych: S275JR wg PN-EN 10025 – 1:2002 (St4S wg PN–88/H–84020, St 44–2 wg 

DIN 17100), S355J2G3 wg PN-EN 10025 – 1:2002 (18G2A wg PN–86/H–84018 Stal niskostopowa o 

podwyższonej wytrzymałości – Gatunki, St 52–3 wg DIN 17100). 
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5.2.2  Technologia spawania  

 

Wszystkie złącza spawane należy wykonywać z zachowaniem wymagań opracowanej przez 

wykonawcę Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS).  

WPS powinny również zawierać informacje dotyczące badań nieniszczących, niewspółosiowości 

i grubości ścianek.  

Przygotowanie powierzchni elementów spawanych wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w Warunkach Technicznych Wykonania Konstrukcji Stalowych.  

 

5.3  Armatura  

 

Montaż armatury należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów z zachowaniem kierunku 

przepływu medium zgodnym z oznaczeniem na korpusie.  

Montaż armatury nie może powodować powstanie naprężeń montażowych w korpusie armatury 

oraz przyłączanych rurociągach. Przy montażu zapewnić osiowość montowanego układu: rura / 

armatura / rura, poprzez układ podparć i zawiesi.  

 

5.3.1  Armatura odcinająca ZO (zaporowa) 

Standardy: PN=16, TN=150oC pracujące na parametry robocze wynikające z projektu modernizacji  

Projektuje się armaturę w grupach wykonania:  

a) ZO-G1-1 Zawory odcinające o średnicach < DN50 

Stosować zawory kołnierzowe, grzybkowe o nie wznoszącej się konstrukcji koła 

napędowego (koło nie może podnosić i opuszczać się w miarę otwierania / zamykania zaworu.  

Korpus zaworów staliwny.  

Uszczelnienie zaworów: twarde metal / metal.  

Na odpowietrzeniach, odwodnieniach lub obejściach armatury regulacyjnej stosować 

zawory z grzybem regulacyjnym.  

b) ZO-G2-1 Zawory odcinające o średnicach DN65 - DN150 

Stosować zawory motylkowe „przepustnice” jednopłaszczyznowe międzykołnierzowe, 

uszczelnienie twarde typu: metal na metal dla temperatur t> 130ºC, miękkie EPDM ≤130 ºC. 

z napędem ręcznym,  

c) ZR-G3-1 Zawory odcinające o średnicach > DN200 

Stosować zawory motylkowe „przepustnice” jednopłaszczyznowe kołnierzowe, 

uszczelnienie twarde typu: metal na metal dla temperatur t> 130ºC, miękkie EPDM ≤130 ºC. z 

napędem ręcznym z przekładnią ślimakową  

 

Wszystkie zawory odcinające muszą się charakteryzować 100% szczelnością w obu kierunkach 

przepływu wody przy ciśnieniu różnicowym p = 16bar. 

 

5.3.2  Armatura zwrotna 

Standardy: PN=16, TN=150oC pracujące na parametry robocze wynikające z projektu modernizacji 

Projektuje się armaturę w trzech grupach wykonania:  
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a) ZZ-G1 Zawory zwrotne o średnicach < DN150. 

Stosować zawory kołnierzowe, grzybkowe.  

Korpus staliwny, uszczelnienie twarde: metal / metal. 

b) ZZ-G2 Zawory zwrotne np. typu Socla kołnierzowe  

 

5.4  Połączenia kołnierzowe  

 

1. Występujące w obrębie projektowanej inwestycji połączenia kołnierzowe dotyczą połączeń 

spoczynkowych między rurociągami i armaturą oraz urządzeniami.  

2. W skład połączenia kołnierzowego wchodzą: dwa kołnierze, uszczelnienie, śruby wraz z nakrętkami i 

podkładkami. 

3. Projektowane połączenia kołnierzowe wykonać zgodnie z KER-80/2.95 z zachowaniem wymagań 

aktualnych norm.  

4. Stosować kołnierze szyjkowe z przylgą zgrubną według PN-EN 1092-1: 2006 typ 11, przygotowane 

do montażu zgodnie z PN-ISO 7005-1: 2002. 

5. Uszczelnienie połączeń kołnierzowych wykonać z zachowaniem wytycznych normy PN-EN 1514-1, 

jako spoczynkowe płaskie - typ FF. 

6. Jako materiał uszczelniający stosować Klingersil w odmianach przystosowanych do występujących 

ciśnień i temperatury w połączeniu o w dwóch standardowych grubościach: 

a) na rurociągach o średnicach DN15-DN300  2 mm   

b) na rurociągach o średnicach > DN350   3 mm   

7. Do połączeń śrubowych stosować śruby wykonane wg PN-85/M-82101, nakrętki według PN-86/M-

82144. 

8. W specyfikacji armatury i urządzeń przyjęto zasadę dostawy wszelkiej armatury i elementów wraz z 

przeciw-kołnierzami oraz kompletem elementów połączeń kołnierzowych. 

 
5.5  Kompensacja wydłużeń termicznych 

 

Kompensacja wydłużeń termicznych rurociągów – naturalna, w wyjątkowych sytuacjach stosować 

kompensatory osiowe (mieszkowe) z blokadą (ogranicznikami).  

 

5.6  Zawieszenia i podparcia rurociągów 

 

W projekcie należy przyjąć następujący sposób oznaczenia podpór: 

 PPW-n podpora przesuwna lub zawieszenie rurociągów obiegów ciepłowniczych 

 P-n podpora przesuwna lub zawieszenie rurociągów obiegów pomocniczych 

 PS-n podpora stała 

gdzie:  n – oznacza kolejny numer podpory 

Wytyczne rozmieszczenia podparć i zawieszeń rurociągów należy przedstawić w części rysunkowej 

projektu. 

Wykaz projektowanych podparć rurociągów wraz z opisem lokalizacji ich montażu oraz 

charakterystyką techniczną przedstawić w zestawieniu urządzeń i materiałów.  
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Rozwiązania typowych elementów zawieszeń i podparć (płozy, żebra, akcesoria) przyjmować wg 

BN/9055 oraz Katalogu Elementów Rurociągów KER lub poprzez rozwiązanie analogiczne.  

Rurociągi o średnicach do DN100 mm, należy zawiesić według BN-69/8864-24.  

 

5.7  Montaż pomp PO, PK 

 

Montaż pomp niezależnie od ich konstrukcji na ramach stalowych mocowanych do fundamentu. 

 

5.8  Badania odbiorowe 

 

Rurociągi po montażu należy podać badaniom określonym w PN-92/M-34031 w zakresie zgodności 

z dokumentacją, zastosowanych materiałów, spawów, sposobu montażu, zabezpieczeń 

antykorozyjnych, izolacji cieplnej. 

Przygotowanie rurociągów do odbioru powinno obejmować sprawdzenie: 

 drożności rurociągów metodą przedmuchiwania, 

 szczelności rurociągu z wykorzystaniem wody. 

 

5.8.1  Próba szczelności 

Przed rozpoczęciem próby szczelności należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów 

i sprawdzić zgodność z dokumentacją. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem 

następujących warunków: 

 rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą, 

 temperatura wody powinna wynosić 10 do 40oC, 

 próbę należy przeprowadzić odcinkami, 

 przed próbą rurociąg należy dokładnie odpowietrzyć, 

 wartość ciśnienia próby wodnej montowanego rurociągu Ppr = pr x 1,5 MPa, 

 obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego powinno się 

odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,1MPa na minutę, 

 w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek 

prac związanych z usuwaniem usterek. 

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być rozerwań, 

widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się 

powierzchni. 

 

5.8.2  Ruch próbny  

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie 

z instrukcją eksploatacji, w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy 

pełnym obciążeniu.  

Po zakończeniu montażu, czyszczenia, płukania, trawienia, dmuchania i próby wodnej rurociągu 

wykonawca rurociągu powinien przygotować stosowne dokumenty. 
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5.8.3  Badania  

Badaniu podlegają wszystkie powierzchnie zewnętrzne elementów, złączy spawanych i rurociągów 

oraz znaki i cechy. Badanie to powinno być przeprowadzone po obróbce cieplnej i po oczyszczeniu 

złączy. 

Sprawdzanie wad złączy spawanych należy przeprowadzić zgodnie z opracowaną Instrukcją 

Technologii Spawania (WPS), w której zostanie określona klasa jakości złączy spawanych według normy 

PN EN ISO 5817, która określa trzy poziomy jakości: B, C i D.  

Dla I klasy rurociągów należy stosować jakość złącza na podstawie Identyfikacji Niezgodności 

Powierzchni według PN-EN-13480-5. 

 

5.9  Zabezpieczenie antykorozyjne  

 

5.9.1  Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów 

Po zakończeniu próby ciśnieniowej rury stalowe czarne należy oczyścić według poniżej przyjętej 

technologii  

Rurociągi należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami termoodpornymi zgodnie z przyjętymi poniżej 

systemami dokonując doboru systemu według temperatury roboczej czynnika roboczego.  

Prace malarskie wykonywać z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.  

 

5.9.2  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych  

Wszystkie zawieszenia i konstrukcje wsporcze wraz z elementami istniejącej konstrukcji należy 

zabezpieczyć przed korozją poprzez : 

 oczyszczenie powierzchni według wymagań przyjętego niżej systemu, 

 malowanie farbami według przyjętego poniżej systemu. 

 

5.9.3  Przyjęte systemy malarskie  

Do ochrony antykorozyjnej poszczególnych elementów instalacji oraz konstrukcji przyjęto 

następujące systemy malarskie według ofert dostawców.  

 

5.9.4  Przygotowanie powierzchni 

1. Powierzchnie nowe  

Przygotowanie podłoża dla wszystkich ww. systemów wykonać w standardzie Sa2 1/2 (PN-

ISO8501-1).  

Pozostałe ewentualne wymogi według kart technicznych producenta.  

2. Powierzchnie poddawane renowacji 

Rekomenduje się aby powierzchnie poddawane renowacji przygotować w standardzie Sa2 1/2 

(PN-ISO8501-1).  

Dopuszcza się możliwość zastąpienia obróbki strumieniowo – ściernej na sucho do ww. stopnia 

tzw. metodą „slurryblastingu”.  

Osiągnięcie stopnia przygotowania SB21/2 (International Slurryblasting Standard) oraz stopnia 

wtórnego skorodowania „Light flash rusting” (ww. norma) na powierzchniach o stopniu 

wyjściowego skorodowaniu nie większym niż C (ISO8501-1 lub International Slurryblasting 
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Standard) można traktować jako równoważne dla stopnia Sa21/2 osiągniętego metodami suchymi i 

skutkiem tego takie powierzchnie również mogą zostać objęte gwarancjami producenta. 

 
5.10  Izolacja termiczna 

 

Projektowane instalacje cieplne podzielono na: 

 instalacje pracujące w sposób ciągły, tj. wody grzewczej i wody uzupełniającej, których 

temperatura robocza wynosi od 50 do 150oC,  

 instalacje pracujące okresowo (chwilowo) – odpływowe z zaworów bezpieczeństwa, 

upustowych, odwodnień, odpowietrzeń oraz wody nadmiarowej.  

 

Instalacje przeznaczone do pracy ciągłej o temperaturze czynnika wyższej od 60 oC projektuje się 

izolować termicznie z zachowaniem wymagań PB-02421: 2000r. 

 

Urządzenia i instalacje pracujące okresowo z czynnikiem o temperaturze wyższej niż 60 oC należy 

izolować termicznie z zachowaniem wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 

1999r. (Dz.U.1999 Nr 80 poz.912) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 

instalacjach energetycznych.  

Do instalacji pracujących chwilowo, wymagających izolacji termicznej w miejscach dostępnych dla 

obsługi zalicza się: odpowietrzenia, odwodnienia, odsoliny, odmuliny, instalacje wody nadmiarowej 

wraz ze zbiornikiem ZWN, rurociągi z ZB, ZU, ZN, ZbR, skrzynki odwadniające.  

 

Armaturę oraz połączenia kołnierzowe projektuje się wyposażyć w zdejmowane kaptury izolacyjne z 

wełny mineralnej w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.  

 

5.10.1  Technologia wykonania izolacji termicznej 

Izolację termiczną rurociągów cieplnych (do pracy ciągłej i chwilowej) należy wykonać w technologii 

z wełny mineralnej w matach w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.  

Izolację termiczną wykonać zgodnie z Wytycznymi Wykonania izolacji termicznych w wykonaniu 

przemysłowym, określonymi przez dostawcę systemowego, np. firmę Rockwool, Isover .  

a) Izolacja termiczna rurociągów 

Do izolacji rurociągów stosować wysokotemperaturowe maty z wełny mineralnej z przyszytą 

siatką z drutu ocynkowanego, który charakteryzuje się dużą odpornością mechaniczną oraz 

termiczną, przy jednoczesnej elastyczności i łatwości montażu.  

Jako uzupełnienie izolacji właściwej stosować np. warstwę folii aluminiowej, która ogranicza 

wymianę ciepła przez promieniowanie. 

Materiał izolacyjny dopasować dokładnie do zewnętrznej średnicy rurociągu (tak by 

obejmował rurę z lekkim naprężeniem), a wszystkie połączenia wzdłużne i poprzeczne przeszyć 

drutem stalowym (grubość 0,5 mm) między oczkami siatki. W celu zapewnienia szczelnego 

połączenia szew powinien mieć długość nie większą niż 100mm. 

Izolację wykonać jednowarstwowo, w przypadku braku możliwości otrzymania odpowiedniej 

grubości materiału izolacyjnego wykonać dwuwarstwowo. W przypadku stosowania 
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jednowarstwowego materiału izolacyjnego – zapewnić szczelność połączeń poprzez zakładkę 

(pióro-wpust). 

b) Izolacja termiczna kolan i trójników 

Izolowanie kształtek wykonać taką samą grubością i takim samym materiałem izolacyjnym, jaki 

zostanie użyty na całej długości rurociągu. 

Ze względu na rozszerzalność termiczną rur i wibracje, izolację (płaszcz) na kolanach i 

trójnikach wykonać mat w postaci segmentów kolanowych i umieszczać ją na kolankach szczelnie, 

nie pozostawiając prześwitów.  

Stosować maty z siatką drucianą dla której wszystkie szwy (wzdłużne i poprzeczne) łączy się 

przy pomocy drutu wiązałkowego lub haczyków.  

c) Izolacja termiczna armatury 

Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować kaptury (obudowy) 

wypełnione matą mineralną wysokotemperaturową.  

Kaptury mocować w sposób umożliwiający wielokrotny ich montaż i demontaż. 

Izolacje wykonać w formie pokryw i nakładek, które pozwalają na szybki demontaż. Nakładki i 

pokrywy izolować matami z siatką drucianą. Nakładki mocować przy pomocy zamknięć 

dźwigniowych lub opasek zaciskowych montowanych bezpośrednio do obiektu.  

Podczas wykonywania izolacji nakładek dla armatury i kołnierzy należy uwzględnić następujące 

warunki brzegowe: 

 zakład nakładek na izolowany rurociąg powinien wynosić co najmniej 50mm. 

 aby zniwelować ryzyko uszkodzenia izolacji podczas odkręcania kołnierza, izolacja rur w okolicy 

kołnierzy powinna się kończyć w odległości „długość śruby + 30 mm” i w miarę możliwości być 

zamknięta opaską czołową. 

 Płaszcz należy zamontować tak, aby uniemożliwić wnikanie wody do jego wnętrza. W tym celu 

ponad nakładkami mocować rynienki. Jeśli wyciekania wody nie daje się uniknąć, w nakładce 

należy wykonać otwory odpływowe o średnicy 10mm. 

d) Konstrukcja wsporcza izolacji termicznej 

Płaszcz zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej montować na konstrukcji wsporczej według 

wytycznych wykonawczych określonych przez wykonawcę.  

Konstrukcje wsporcze umieścić równomiernie wzdłuż izolowanego rurociągu w odstępach 

według wytycznych wykonania izolacji, lecz nie mniej niż co 1000mm.  

Na początku i na końcu każdego łuku stosować konstrukcje wsporcze. 

Konstrukcje wsporcze mają mieć wytrzymałość na przewidywane obciążenia statyczne i 

dynamiczne oraz nie powinny powodować nadmiernych strat ciepła w miejscach ich zamontowania 

(eliminacja mostów cieplnych). 

Stosować konstrukcje wsporcze z metalowych pierścieni wykonanych z bednarki lub 

płaskowników stalowych ocynkowanych o przekrojach minimum 30×3mm.  

W celu ograniczenia mostków cieplnych oraz przenoszenia wibracji na połączeniu z płaszczem 

z blachy stalowej ocynkowanej stosować elastyczne elementy dystansowe, np. kształtki omega.  

Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne izolacji według Wytycznych Wykonania Rockwool 

przedstawiono na poniższych schematach. 
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5.10.2  Grubości izolacji 

a) Instalacje pracujące w sposób ciągły  

Grubości wełny mineralnej przyjęto zgodnie z wytycznymi PN-B-02421: 2000r. 

W ww. normie podano minimalne grubości warstw izolacji właściwej z materiału 

charakteryzującego się współczynnikiem przewodzenia ciepła w temperaturze 40oC, równym 

0,035W/(mK). 

Grubości izolacji z wełny mineralnej uwzględniające współczynniki przewodzenia ciepła dla wełny  

= 0,042W/m2K, przy t = 40oC z uwzględnieniem lokalizacji zabudowy przedstawiono w poniższych 

 

 

Tabela Wymagane grubości izolacji wg PN-B-02421: 2000r - materiał izolacyjny o =0,042W/m2K 
przy t=40oC, rurociągi wodne układane w budynku kotłowni 

 

Średnica 

nominalna 

Minimalne grubości warstwy izolacji na rurociągach  

w pomieszczeniach z temp. oblicz.  -2
o
C < ti < 12

o
C 

DN 70
o
C 115

o
C 130

o
C 150

o
C 

700 135 155 160 175 

600 130 150 160 170 

500 115 135 145 150 

400 105 125 135 140 

350 95 110 120 125 

300 90 110 120 120 

250 85 100 110 115 

200 85 90 110 115 

150 75 90 100 105 

125 70 90 100 100 

100 60 75 90 95 

80 55 70 80 90 

65 55 65 75 85 

50 45 60 70 80 

40 45 55 65 70 

32 45 55 65 75 

25 40 50 60 70 
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Tabela Wymagane grubości izolacji wg PN-B-02421: 2000r dla materiału izolacyjnego 

o =0,042W/m2K przy t=40oC, rurociągi wodne układane na zewnątrz budynku 
 

Średnica 

nominalna 

Minimalne grubości warstwy izolacji na rurociągach  

 

DN 70
o
C 115

o
C 130

o
C 150

o
C 

700 175 180 190 195 

600 165 175 185 190 

500 150 160 165 170 

400 135 145 155 160 

350 125 130 140 140 

300 120 130 135 140 

250 110 115 125 130 

200 115 115 125 130 

150 100 105 115 120 

125 100 105 115 115 

100 85 95 100 110 

80 80 85 95 105 

65 80 85 90 100 

50 75 75 85 90 

40 70 75 85 90 

32 70 75 80 90 

25 70 70 75 85 

 
b) Instalacje pracujące w sposób okresowy  

 

Bez względu na rodzaj instalacji oraz średnice rurociągów zastosować izolację termiczną z wełny 

mineralnej (=0,042W/m2K przy t=40oC) grubości 30mm pod płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej.  

Izolację montować na odcinkach o długości 2,5m w poziomie i wysokości do 2,5m od poziomów 

roboczych. 

 

5.11  Znakowanie rurociągów  

 

Znakowanie rurociągów ma na celu identyfikację przesyłanego czynnika za pomocą barw 

rozpoznawczych oraz opasek identyfikacyjnych. 

Znakowanie rurociągów wykonać w oparciu o następujące normy: 

a) PN-N-01270-03:1970 – wytyczne znakowania rurociągów – Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników, 

b) PN-N-01270-071970 – wytyczne znakowania rurociągów – opaski identyfikacyjne. 

6.  OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE 

 

6.1  Wymagania ogólne  

Projektowana trwałość stałych elementów ciepłowni powinna być zgodna z poniższymi danymi: 

 konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki:    40 lat 

 urządzenia mechaniczne i elektryczne:     15 lat 

 oprzyrządowanie i systemy sterowania:     15 lat 
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Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania 

robót budowlanych i w okresie eksploatacji.  

Projekt winien uwzględniać wykonanie prac w częściowo czynnej ciepłowni. 

 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia: 

 warunki lokalne  

 elastyczność działania przy zmiennym zapotrzebowaniu na ciepło i energię elektryczną 

 funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i aparatury 

 bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji 

 ochronę środowiska. 

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki, a także 

winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części zamiennych. W 

szczególności dotyczy to takich elementów jak: silniki, przekładnie, siłowniki, falowniki, aparatura 

rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, przekaźniki i inne. 

 

Wszystkie urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować, dostarczyć w oparciu o system 

metryczny. Parametry techniczne urządzeń, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje 

eksploatacyjne należy wykonać jako spełniające wymogi Międzynarodowego Systemu Jednostek Miar i 

Jakości. 

 

Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia należy wyposażyć, o ile wymagają tego prace 

konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne. 

Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych należy zaprojektować z uwzględnieniem 

zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac montażowych, konserwacyjnych i remontowych oraz 

niezbędnych powierzchni do składowania części zamiennych.  

Wszystkie części zużywające się należy montować w sposób umożliwiający dogodny dostęp oraz 

łatwość wymiany. 

Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub urządzeń, niedostępne bezpośrednio z poziomu 

posadzki, które wymagają regularnej obsługi winny być dostępne poprzez system przejść i podestów 

spełniających wymogi określone wymaganiami BHP. 

 

6.2  Wymagania podstawowe  

 

Sporządzane przez Wykonawcę Dokumenty winny spełniać następujące wymagania ogólne: 

 Wykonawca przy projektowaniu będzie przestrzegał wymagań określonych w SIWZ i umowie. 

 Niezależnie od danych zawartych w „Opisie przedmiotu zamówienia” Wykonawca sporządzi 

odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że prace według niej wykonane będą 

nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. 

 Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. 

 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie konieczne badania, 



 Postępowanie konkursowe nr 2/NC/2017 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  65 z 69 

ekspertyzy techniczne, w tym obiektów, które zamierza dostosować i wykorzystać, oraz analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Projektu. 

 Na etapie projektu Wykonawca ustali schemat i metodykę współpracy z Zamawiającym. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania, we wstępnej fazie realizacji dokumentacji 

projektowanych rozwiązań z Zamawiającym.  

 Każda faza wykonanego projektu podlega zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

zatwierdzenie to nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem 

Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek 

stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały.  

 Wykonawca przygotuje niezbędne materiały do zgłoszenia budowy przez Zamawiającego do 

właściwego urzędu. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę jw. 

 

6.3  Zakres Opracowań Dokumentacyjnych  

 

W ramach realizacji Umowy Wykonawca przygotuje i przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego 

Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę niezbędne do zaprojektowania, wykonania i przekazania 

Zadania do eksploatacji. 

Projekty powinny opracowane na zweryfikowanych przez Wykonawcę materiałach 

inwentaryzacyjnych zgodnych ze stanem faktycznym. 

W ramach opracowań dokumentacyjnych Wykonawca opracuje: 

 projekty Wykonawcze dla celów realizacji zadania; 

 jeżeli będzie wymagany to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją;  

 instrukcję obsługi obiektu; 

 dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) lub instrukcje obsługi urządzeń oraz karty gwarancyjne 

w języku polskim (ewentualnie z dołączonym tłumaczeniem); 

 w przypadku wymaganym Wykonawca przygotuje materiały do wystąpienia Zamawiającego 

o pozwolenie na użytkowanie zmodernizowanej Ciepłowni; 

 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowany personel posiadający 

odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doświadczeniem 

zawodowym. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, 

odpowiednimi normami oraz sztuką i praktyką. 

Wszelkie modyfikacje Dokumentów wymagane przez Przedstawiciela Zamawiającego – obciążają 

Wykonawcę. 

 

6.4  Format Opracowań Dokumentacyjnych 

 

 Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentacji 

Projektowej w znormalizowanym rozmiarze formatu A4 i jego wielokrotność. Rysunki o formacie 

większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione z Przedstawicielem 

Zamawiającego. Opisy powinny być dostarczone na papierze A4. 
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Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy zostanie przekazana na nośnikach CD-R lub DVD w 

formacie *.pdf 

Wymienione wyżej Dokumenty należy dostarczać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach wersji 

drukowanej (złożone w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa) i w 2 egzemplarzach 

wersji elektronicznej.  

Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni 

z Przedstawicielem Zamawiającego tabelę przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadiów, która 

określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy dokumentacji. 

W przypadku zmian Wykonawca opracuje projekty z wprowadzeniem kolejnych rewizji. 

 
6.5  Dokumentacja dotycząca realizacji budowy 

 

Wykonawca będzie prowadził i skompletuje niżej wymienione dokumentacje: 

 Dziennik budowy, 

 Opracowuje dokumentację powykonawczą, 

 Opracowuje Instrukcję eksploatacji, która będzie aktualizować dotychczasową instrukcję 

eksploatacji i obsługi Ciepłowni, 

 Skompletuje i dostarczy Zamawiającemu dokumentacje techniczno-ruchowe DTR urządzeń wraz 

z instrukcjami fabrycznymi obsługi, 

 Projekt rozruchu, 

 Zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektantów. 

7.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

7.1  Warunki wykonania w zakresie robót montażowych i budowlanych 

 

Warunki wykonania w zakresie robót montażowych i budowlanych zostały opisany w dziale II  

pkt.. 3÷5.  

 

7.2  Ochrona środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy o 

ochronie środowiska i o odpadach, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i ściekami a także 

sposobu prowadzenia Robót. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz i unieszkodliwienie odpadów z 

demontaży i rozbiórek. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytułu uzyskania niezbędnych uzgodnień 

i pozwoleń oraz z tytułu wywozu i unieszkodliwiania odpadów.  
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7.3  Warunki bezpieczeństwa pracy 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 

120 z 2003, poz. 1126), Wykonawca zobowiązany jest sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Kontraktu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca zapewni, że 

wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz, że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają 

pracę prawidłowo. Żadne roboty nie zostaną odebrane, o ile Przedstawiciel Zamawiającego przedstawi 

zastrzeżenia do systemu BHP. 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co 

najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi 

być zapewniony przez cały czas trwania Robót. 

Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o jakichkolwiek wypadkach czy 

obrażeniach powstałych w trakcie prowadzonych Robót w granicach Placu Budowy lub w powiązaniu z 

realizacją przedsięwzięcia, nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. 

Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem. 

Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki, aby zabezpieczyć Roboty przed pożarem przy 

użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób 

przebywających na Placu Budowy. 

 

7.4  Warunki dotyczące terenu budowy 

 

Teren Budowy będzie się znajdował na ogrodzonym terenie należącym do Zamawiającego. 

Lokalizacja obiektów zaplecza budowy w oparciu o projekt zagospodarowania placu budowy 

uzgodniony z Zamawiającym. 

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy Teren Budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy.  

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Terenu Budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

przedstawiciela Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 

Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

 

W związku z tym, że Roboty wykonywane będą na terenie czynnego zakładu Zamawiającego, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo stałego dostępu i wykonywania wszelkich niezbędnych prac na 

Terenie Budowy, w tym tzw. codziennej eksploatacji istniejących urządzeń. 
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7.5  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów  

 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca do potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  

 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 

materiałów i urządzeń. 

 

Przedstawiciel Zamawiającego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Przedstawiciel Zamawiającego 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez Przedstawiciela Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego, Zapewni on, 

że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem.  

 

7.6  Opis sposobu odbiorów robót 

 

7.6.1  Rodzaje odbiorów 

W zależności od określonych w Dokumentacji Projektowej, niniejszym PFU i Kontrakcie ustaleń, 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiory prób szczelności, 

 odbiorowi częściowemu robót, 
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 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

7.6.2  Odbiór końcowy prac 

 

Wykonawca po zakończeniu prób przedrozruchowych oraz prób rozruchowych, a przed 

wykonaniem ruchu próbnego, przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentację niezbędną 

do odbioru wykonanych robót, zgodną z przepisami prawa budowlanego i zawierającą między innymi: 

 dokumentację powykonawczą,  

 instrukcje eksploatacji, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły z prób szczelności, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań czynników 

oddziaływania na środowisko, 

 atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

 DTR – ki urządzeń, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

Zakończenie odbioru wykonanych robót zamyka protokół odbioru wykonania robót podpisany 

przez komisję odbiorową  

 

8.  PRZEPISY PRAWNE I NORMY  

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Przedstawiciela Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie zabudowane materiały budowlane będą posiadały wymagane aprobaty techniczne, 

a urządzenia podlegające uzgodnieniom i odbiorom z tytułu obowiązujących przepisów, instrukcji lub 

procedur i/lub które muszą być dopuszczone przez odpowiednie instytucje do użytkowania (np. GUM, 

UDT, znak CE). 

 

 

 


