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I. 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: 4/NC/2017 
         Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

    oznaczenie. 
 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu ofert. 

2. Szacowana wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro, co zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy Pzp, 

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

3. 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 

4. 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 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjno-montażowych w zakresie modernizacji węzłów 
cieplnych c.o i c.w.u. zlokalizowanych w Ozimku przy ul. ul.  Słowackiego 3 i Częstochowskiej 24 . Przedmiot 
zamówienia został szczegółowo określony w projekcie technicznym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w okresie: 
1) 12-30 czerwca 2017 r. – węzeł przy ul. Słowackiego 3 
2) 1 lipca – 31 lipca 2017 r. – węzeł przy ul. Częstochowskiej 24 

 

V. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki dotyczące: 
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a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonanie w okresie ostatnich 3 lat robót instalacyjnych w 
zakresie montażu co najmniej 3 węzłów cieplnych o mocy co najmniej 120 kW, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia – co najmniej: 

 jedną osobą legitymującą się zaświadczeniem kwalifikacyjnym dla osób zajmujących się 
eksploatacją urządzeń energetycznych serii D, grupa 2, pkt 2 w zakresie montażu, 

 jedną osobą legitymującą się zaświadczeniem kwalifikacyjnym dla osób zajmujących się 
eksploatacją urządzeń energetycznych serii E, grupa 2, pkt 2  w zakresie montażu, 

 jedną osobą posiadającą uprawnienia spawacza gazowego metodą tlenowo-acetylenową, 

 jedną osobą posiadającą uprawnienia spawacza elektrycznego  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
2. Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie dokumentów, o których mowa w 

Dziale VI SIWZ. 
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają powyższych warunków, lub 

podali nieprawdziwe informacje, bądź złożyli nieprawdziwe oświadczenia. 
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się za odrzuconą. 

 
VI. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

 
1. Oferta składana w postępowaniu powinna zawierać następujące dokumenty: 
a) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, 
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr  3 do SIWZ, 
d) wykaz robót na potwierdzenie warunku o którym mowa w pkt. V ppkt. 1, lit.b, wykonanych w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, stanowiący załącznik nr 4, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte 
wykonanie tych robót. 

e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Dokumenty wymienione w pkt.1 lit. a-c powinny być oryginałami. 

 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
 

1. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcą pisemnie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 
2. Wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie pisemnej,  

z zastrzeżeniem ppkt 3. 
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na numer 77 402 66 50 lub poczty 

elektronicznej na adres: pgkim@pgkim.ozimek.pl, przy przekazywaniu następujących dokumentów: 
a) wniosek Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ,  
b) wyjaśnienia treści SIWZ,  
c) wezwanie kierowane do Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, pełnomocnictw i oświadczeń, 
d) wezwania Wykonawcy do udzielenia wyjaśnień, 
e) wyjaśnienia Wykonawcy, 
f) informacja o poprawieniu przez Zamawiającego w ofercie omyłek, 
g) oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na poprawienie omyłek,  
h) wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgodny na przedłużenie terminu związania ofertą, 
i) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą, 
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j) zawiadomienie Wykonawcy, którego ofertę wybrano o wyniku postępowania oraz informacja dla 
pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o tym, że ich oferty nie zostały wybrane, 

k) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,  
l) wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego do zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

UWAGA: Wyjaśnienia, wnioski i oświadczenia Wykonawcy powinny zostać podpisane przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i przesłane na wskazany nr faksu lub na wskazany adres 
poczty elektronicznej Zamawiającego w formie skanu pisma (w formacie *.pdf). 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wyjaśnienia, wnioski, oświadczenia, informacje  
i zawiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej strony, potwierdza 

fakt ich otrzymania. 
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu 
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa  
w pkt  5, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SWIZ jest udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego, 
zamieszcza na tej stronie. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na 
stronie internetowej Zamawiającego, zamieszcza na tej stronie. 

 
VIII. TRYB, FORMA WNOSZENIA I ZWROT WADIUM – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
IX. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ: 

        Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem     
        terminu składania ofert. 
 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 

1. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1  do SIWZ, lub 
napisana na komputerze w formie odpowiadającej przywołanemu powyżej drukowi. 

2. Do oferty powinny zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane zapisami pkt VI SIWZ. 
3. Wszystkie załączniki muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków zawartych w 

SIWZ, bez dokonywania zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy 
Wykonawcy, Wykonawca powinien w załączniku wpisać: „NIE DOTYCZY”. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę 
na prowadzone postępowanie, zostanie odrzucona przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
9. Cena oferty (netto i brutto) musi być podana w złotych polskich. 
10. Oferta powinna zostać napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem – 

nieścieralnym atramentem oraz powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

11. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy oraz formularz oferty, muszą być 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

12. Zaleca się, aby Wykonawca ponumerował wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami.  
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13. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych 
dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być 
przedstawione w formie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121), tj.: w formie oryginału lub odpisu notarialnego. 

14. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. 
reprezentacji łącznej, wszystkie dokumenty muszą zostać podpisane przez wszystkie uprawnione osoby. 

15. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny zostać parafowane przez osobę / 
osoby podpisujące ofertę. 

16. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta powinna 
zostać zaadresowana: 

Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
Antoniów, ul. Powstańców Śl.54 

46-040 Ozimek 
 
oraz powinna być oznakowana w następujący sposób: 
 

Oferta na zadanie pn.:  
,,Modernizacja węzłów cieplnych przy ul. Słowackiego i Częstochowskiej w Ozimku” 

 
Na kopercie należy dopisać: 
 

Nie otwierać przed dniem 20 kwietnia 2017 r., godz. 10,00 
 

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert. W takim przypadku 
należy postępować zgodnie z pkt 17. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

19. Oferta złożona po upływie terminu składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 
20. W przypadku składania ofert na prowadzone postępowanie przez osoby fizyczne, należy  

w formularzu oferty podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Wykonawcy, a także adres miejsca 
wykonywania działalności przez Wykonawcę. 

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

       
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Antoniowie k/Ozimka ul. Powstańców Śl. 54  w 

terminie do dnia 20 kwietnia 2017 roku, do godz. 10:00, w sekretariacie Prezesa Zarządu, osobiście lub 
drogą pocztową. 

2. Za terminowe dostarczenie uważa się wpłynięcie oferty do Zamawiającego w wyznaczonym terminie, a 
nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym. 

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie 
zwrócone Wykonawcom. 

4. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert informując o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszcza 
informację na tej stronie. 

5. W przypadku określonym w pkt 4 wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawców 
odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego. 

 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się  

z dokumentacją. Przez dokumentację należy rozumieć materiały udostępnione przez Zamawiającego. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie przekazanej przez Zamawiającego 
dokumentacji. 

3. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmiany wynagrodzenia z przyczyn wynikających  
z niedopełnienia obowiązku wymienionego w ppkt 1. 

4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z jego specyfiki, 
w szczególności: podatek od towarów i usług (VAT). 

5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
6. Wykonawca w formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) określi łączną cenę oferty netto i 

brutto, z uwzględnieniem podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jak również 
określi ceny netto i brutto  dla poszczególnych węzłów cieplnych. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 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 . 

 
XIII. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT 

 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100 %. 
2. Zamawiający przyzna punkty za kryterium: „cena” wg wzoru:  

(cena najniższej oferty / cena oferty badanej) x waga 

3. Zamawiający będzie przyznawał punkty za w/w kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
 

 
XIV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY 
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawi Zamawiającemu dane 
osób przewidzianych do zawarcia umowy w sprawie zamówienia, uwzględniając zapisy zawarte w SIWZ. 

 
 
XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA 

 
1. Zamawiający nie przewiduje komisyjnego otwarcia ofert. 
2. Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów o wyborze, bądź odrzuceniu oferty w terminie 30 dni od 

daty otwarcia ofert, pisemnie za pośrednictwem faxu lub drogą elektroniczną. 
3. W szczególnych przypadkach wynikających z interesu Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez obowiązku podawania przyczyny oraz 
prawa roszczeń Wykonawców do zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu. 

4. W szczególnych przypadkach wynikających z interesu Zamawiającego Zamawiający może zdecydować o 

niezawieraniu umowy z Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści niniejszej SIWZ. Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia wizji lokalnej z udziałem Zamawiającego w uzgodnionym indywidualnie terminie. Wizja 
lokalna ma na celu zbadanie przedmiotu zamówienia i jego otoczenia. Dodatkowym celem wizji lokalnej 
będzie wyjaśnienie wątpliwości dotyczących 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. 
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Załączniki: 

1. Formularz oferty. 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.  
4. Wykaz wykonanych robót 
5. Wykaz osób posiadających wymagane kwalifikacje 
6. Wzór umowy. 
7. Projekt techniczny modernizacji. 
 



 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

......................................... 
 (pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY 

 
Nazwa i siedziba Zamawiającego:  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie 
Ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Ozimek 
 
Nazwa i siedziba Wykonawcy/ 
 

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

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

województwo:..........................................................................................................................., 
NIP: ................................., REGON ............................................................, 
tel.: ......................................................., faks: ……………………………………, 
e-mail: ...............................@.................................................. 
 

Oferujemy wykonanie zadania pn.: ,,Modernizacja węzłów cieplnych przy ul. Słowackiego i 

Częstochowskiej w Ozimku”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za ogólną wartość  
 
netto:  …………………………………….  zł  

(słownie: .....................................................…......………...……….……złotych) 

brutto:    ………......................……………zł  

(słownie: .....................................................…......…………….............. złotych). 

w tym: 
 

cena za węzeł cieplny przy ul. Słowackiego 3 wynosi: 
 

netto:  …………………………………….  zł  

(słownie: .....................................................…......………...……….……złotych) 

brutto:    ………......................……………zł  

(słownie: .....................................................…......…………….............. złotych); 

 

cena za węzeł cieplny przy ul. Częstochowskiej 24 wynosi: 
 

netto:  …………………………………….  zł  

(słownie: .....................................................…......………...……….……złotych) 

brutto:    ………......................……………zł  

(słownie: .....................................................…......…………….............. złotych); 



 2 

 

 
1. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w trybie i na zasadach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz w umowie. 

2. Oświadczamy, że naliczyliśmy podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 
właściwego wykonywania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni. 

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 
umowy na warunkach określonych w projekcie, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, iż okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz dostarczone urządzenia 

wynosi 24 miesiące licząc od dnia ich odbioru.  

8. Oferta wraz załącznikami zawiera ................... ponumerowanych stron. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

podpis i pieczęć 
(osoba /osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 



 
                                                                                                                             Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
  
 
  
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
 
Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................, 
 
Adres Wykonawcy ........................................................................................................, 
 
Numer telefonu ............................................................................................................., 
 
Numer faxu  ..................................................................................................................., 
 
e-mail ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Oświadczamy, że spełniamy łącznie warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie, niezbędną do wykonania zamówienia, 
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

 
 

 

 
            
 
 

....................................................................................... 
Podpis i pieczęć 

(upoważniony przedstawiciel/przedstawiciele Wykonawcy) 

 
 
 
 



         Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 

 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 
 
 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................, 
 
Adres Wykonawcy ........................................................................................................, 
 
Numer telefonu ............................................................................................................., 
 
Numer faxu ................................................................................................................. . 
 
e-mail ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Oświadczam, że nie istnieją podstawy do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie 
zamówienia z powodu ogłoszenia upadłości bądź zgłoszenia wobec mnie wniosku o ogłoszenie 
upadłości.  
 

 
 

 
 
 

............................................................................................... 
Podpis i pieczęć 

(upoważniony przedstawiciel/przedstawiciele Wykonawcy) 

 



Załącznik nr  4 do SIWZ 

 

 

Wykaz robót 

 
na potwierdzenie warunku  o którym mowa w pkt. V ppkt. 1, lit. b SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 

 trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

 

 

Zgodnie z zapisami SIWZ oprócz wykazu wykonanych robót w załączeniu przedkładam dokumenty  

potwierdzające, że w/w  roboty wykonane zostały w sposób należyty. 

 

 

 

 

 

....................................................................................... 
Podpis i pieczęć 

(upoważniony przedstawiciel/przedstawiciele Wykonawcy) 

 
Lp.  

 
Zamawiający oraz miejsce 

wykonania zamówienia 

 
Zakres zamówienia 

 
Termin realizacji zamówienia 

Data rozpoczęcia  Data zakończenia 

 
 
 1 

 
 
 

   

 
 
 2 

 
 
 

   

 
 
 3 

    



Załącznik nr  5 do SIWZ 

 

 

Wykaz osób 

 
na potwierdzenie warunku  o którym mowa w pkt. V ppkt. 1, lit. d SIWZ, zdolnych do wykonania zamówienia 

 

 

Zgodnie z zapisami SIWZ oprócz wykazu w załączeniu przedkładam dokumenty  potwierdzające kwalifikacje w/w 

osób. 

 

 

 

 

....................................................................................... 
Podpis i pieczęć 

(upoważniony przedstawiciel/przedstawiciele Wykonawcy) 

 
Lp.  

 
Imię i Nazwisko 

 
Zakres posiadanych uprawnień 

 
Data ważności 

 
 
 1 

 
 
 

 
Seria D, grupa 2, pkt 2 w zakresie montażu 

 

 
 
 2 

 
 
 

 
Seria E, grupa 2, pkt 2 w zakresie montażu 

 

 
 
 3 

  
Spawanie gazowe metodą acetylenowo - 
tlenową 

 

 
 
4 

  
Spawanie elektryczne 

 



Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

U M O W A nr ……………………. 

 

zawarta w Antoniowie w dniu …………………………………….r. 

pomiędzy: 

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

54, zarejestrowane w Sądzie rejonowym w Opolu pod nr KRS 0000109670, NIP: 754-0333-40-27, REGON: 

530569824, Kapitał zakładowy: 34 648 600 zł, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym 

przez: 

 

Mirosława Wiciaka – Prezesa Zarządu 

a 

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

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

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

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja węzłów cieplnych zlokalizowanych w Ozimku przy ul. 

Słowackiego 3 i częstochowskiej 24, a w szczególności zabudowa kompaktowych węzłów cieplnych 

firmy DANFOSS dostarczonych przez Zamawiającego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią projekty techniczne załączone do niniejszej 

Umowy. 

3. Odbiór kompaktowych węzłów cieplnych odbywać się będzie na koszt Wykonawcy z magazynu 

Zamawiającego, przy ul. Słowackiego 3 w Ozimku. Odbiór będzie każdorazowo potwierdzany 

protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez obie strony. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem posiadającym właściwości warunkujące należyte 

wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego. 

2. Ponadto Wykonawca oświadcza, iż posiada doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i kadrowy 

niezbędny do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy nastąpi zgodnie z 

obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami 

uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy oraz w terminie, o którym mowa w  § 3 niniejszej 

Umowy. 
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§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w następujących terminach:  

a)  12-30 czerwca 2017 r. – węzeł przy ul. Słowackiego 3 

b)  1 lipca – 31 lipca 2017 r.– węzeł przy ul. Częstochowskiej 24 

2. Wykonanie każdego z wymienionych w § 3 etapów robót będzie potwierdzone obustronnie podpisanym 

protokołem odbioru, przy czym za datę zakończenia przyjmuje się datę podpisania protokołu. 

3. Jeżeli wskutek nieterminowego zakończenia robót z winy Wykonawcy, Zamawiający utraci prawo do 

umorzenia pożyczki zaciągniętej na poczet wykonania przedmiotowej modernizacji w WFOŚiGW w 

Opolu, wówczas Wykonawca zwróci Zamawiającemu utraconą wartość umorzenia. 

  

§ 4 

1. Cena netto przedmiotu umowy wynosi łącznie …………………………………zł                                             

( słownie: …………………………………………………………………………………………..zł), 

przy czym ceny za wykonanie poszczególnych etapów robót strony określają następująco: 

a) węzeł przy ul. Słowackiego 3 - ………………………………………………. zł 

b)  węzeł przy ul. Częstochowskiej 24 - …………………………………………zł. 

2. Wartość przedmiotu umowy oraz ceny jednostkowe określone w ust. 1 obejmują wszelkie składowe 

koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 

3. Należności za wykonany przedmiot umowy Zamawiający będzie regulował po zakończeniu każdego z 

węzłów. Płatności będą realizowane na konto Wykonawcy podane na fakturze, przelewem na konto 

podane na fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia faktury. Podstawę do wystawienia 

faktury stanowi protokół odbioru, o którym mowa w § 3 , ust. 2. 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i dostarczone 

urządzenia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. Gwarancja nie obejmuje węzłów kompaktowych dostarczonych przez Zamawiającego. 

3. Wady jakościowe stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć na własny 

koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 

4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie wyłączają skorzystania z uprawnień z tytułu 

rękojmi oraz uprawnień do naliczania kar umownych. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) W przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu zamówienia w terminach podanych w §3  

– w wysokości 1% wartości etapu robót podanych w §4 za każdy dzień zwłoki. 

b) W przypadku gdy Wykonawca  nie usuwa wad w terminie określonym w §5 – w wysokości 1% 

wartości etapu robót, którego wada dotyczy, za każdy dzień zwłoki. 
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c) Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy –              

10 % wartości umowy netto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 

stron, z przyczyn zależnych od Zamawiającego – 10 % wartości umowy netto. 

3. Strony postanawiają, że w przypadku określonym w ust. 1a kwota kar umownych może być potrącona z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 7 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 

a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy i pomimo pisemnego wezwania ze 

strony Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy, bądź określającego ostateczny 

termin wykonania przedmiotu umowy, nie wykonuje go bądź wykonuje w sposób, który daje 

uzasadnione przypuszczenie, iż nie wykona umowy w umówionym terminie. 

b) Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia odbioru 

przedmiotu umowy bez wskazania uzasadnionej przyczyny. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą stron wyrażoną na piśmie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego, a także 

przepisy prawa dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz kwalifikacji osób realizujących 

przedmiot umowy. 

3. Dla rozstrzygnięcia sporów właściwy będzie sąd rejonowy właściwy dla Zamawiającego. 

 

      § 9 

 

1. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

2. Załącznikiem do niniejszej umowy jest projekt techniczny opisujący szczegółowo przedmiot umowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                 WYKONAWCA  

 

 

 



                                                                                 
                                                                                 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
 KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. 
 ANTONIÓW K/OZIMKA 
 UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 54, 46-040 OZIMEK 
  

Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu pod nr KRS – 0000109670,          Kapitał zakładowy – 36 880 500 zł (pokryty w całości) 

NIP: 754-033-40-27,                              REGON: 530569824                        Konto: BS Leśnica 87890710502004300034500001 

 __________________________________________________________________________________________________________ 

   
 

                  Tel.  77 46 51 238,   77 46 51 980            Fax.  77 46 51 550            email: pgkim@pgkim.ozimek.pl            www.pgkim.ozimek.pl 

Zakres działalności: 

• wodociągi i kanalizacja  • ciepłownictwo  • nieczystości stałe i płynne  • zarządzanie nieruchomościami  • usługi budowlane i sprzętowo-transportowe 

 

 

 

 

 

METRYKA PROJEKTU 
 

EGZ. NR 1 
                                                                                     
 
Temat opracowania:      Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji węzła  
                                         cieplnego dwufunkcyjnego.  
 
 
Obiekt:                            Zespół Szkół w Ozimku. 
 
 
Lokalizacja:                    Ozimek ul. Częstochowska 24.  
 
 
Inwestor:                        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
                                        Spółka z o.o. w Antoniowie k/ Ozimka 
                                        46-040 Ozimek ul. Powstańców Śląskich 54. 
 
 
Branża:                          Instalacyjna.  
 
 
Zawartość opracowania: 

I. Opis techniczny  
II. Informacja BIOZ 

     III. Rysunki: 
         Rys. 1 – Rzut węzła cieplnego 
         Rys. 2 – Rzut posadzki (prace budowlane) 
         Rys. 3 – Specyfikacja węzła cieplnego 
         Rys. 4 – Schemat węzła  
          
 
 
 
 

         Projektował:                              Konsultacja:                           Zatwierdził: 
     mgr inż. Damian Lauer                     mgr inż. Andrzej Kolczyński                 mgr inż. Mirosław Wiciak 
upr. bud. NR OPL/0740/OWOS/11           Kierownik Wydziału Cieplnego                    Prezes Zarządu 
upr. bud. NR OPL/1020/POOS/14 

 

 

 

 



 

  

OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
 

1.1 Zlecenie inwestora. 
1.2 Inwentaryzacja budowlana. 
1.3 Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji grupowego węzła cieplnego 
przy ul. Częstochowskiej 24 w Ozimku pracujący na cele centralnego ogrzewania 90/700C i 
ciepłej wody użytkowej 550C.  
 
 
 

3. BILANS CIEPLNY. 
 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 :       
 
                        Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o.         100 kW 
                        Zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u.       20 kW 
                                                                                           120 kW 
Budynek Zespołu Szkół 
 
                        Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o.         100 kW 
                        Zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u.       20 kW 
                                                                                           120 kW 
 

4. ROBOTY DEMONTAŻOWE. 
 

Do demontażu przewiduje się całość istniejącego węzła cieplnego: wymienniki, rurociągi 
zasilające instalację c.o. i c.w.u., armatura, bufor c.w.u. 
Należy pozostawić istniejącą stację zmiękczania wody oraz rozdzielacze c.o. dla budynku 
Zespołu Szkół.  
Z uwagi na brak aktualnej dokumentacji stanu istniejącego, przed pracami demontażowymi 
wskazana jest wizja lokalna.  
UWAGA: wykonawca staje się wytwórcą odpadów i w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27.04.2001 r. o odpadach jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie własnym kosztem.  
Demontaż instalacji elektrycznej (lampy, oraz przyłącze elektryczne) wykona zamawiający.  

 
 

5. POMIESZCZENIE WĘZŁA. 
 

5.1. Wytyczne budowlane. 
 

Pomieszczenie węzła podzielone zostało na „Pomieszczenie A” i „Pomieszczenie B”.  
Wszystkie prace budowlane wykonać w pomieszczeniu A.  
Posadzkę  wyrównać . Istniejące fundamenty w pomieszczeniu A skuć do poziomu posadzki 
(zgodnie z RYS. 2). Ubytki w posadzce uzupełnić wylewką betonową z uwzględnieniem  
kierunku spadku do studzienki odwadniającej. 
Posadzkę zagruntować oraz pomalować dwukrotnie farbą akrylową do podłoży betonowych 
koloru szarego.  



 

  

Uzupełnić ubytki istniejące oraz te powstałe po demontażu na ścianie i suficie zaprawą 
MP75. Wykonać lamperię do wysokości 2.2m od posadzki. Lamperię pomalować dwukrotnie 
farbą olejną koloru szarego. Pozostałą część ścian oraz sufit zagruntować i pomalować 
dwukrotnie farbą emulsyjną koloru białego.  
 
 
             5.2      Instalacja elektryczna. 
 
Prace związane z instalacją elektryczną (podłączenie węzłów kompaktowych, wykonanie 
oświetlenia oraz gniazd) wykona zamawiający.  
 
            5.3      Instalacja wodno – kanalizacyjna. 
 
Odwodnienie posadzki odbywać się będzie za pomocą istniejącej instalacji kanalizacji. 
Istniejące przewody kanalizacji należy udrożnić i oczyścić po wykonaniu wszystkich prac. 
 

6. OPIS TECHNOLOGICZNY WEZŁA CIEPLNEGO.  
 

6.1 Układ technologiczny.  
 
Węzeł cieplny podzielony został na dwa niezależne układy dla dwóch odbiorców: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1.  
2. Zespół Szkół.  

Jako element grzejny przewiduje się dwa kompaktowe węzły cieplne firmy Danfoss o mocy 
cieplnej 100/20 kW każdy. Szczegóły urządzeń zastosowanych przez producenta zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do projektu.  
Węzły cieplne podłączyć zgodnie z rysunkiem nr 1 niniejszego projektu.  
    
           6.2. Przewody. 
 
 Przewody węzła cieplnego zaprojektowano: 

a. Po stronie wysokich parametrów z rur stalowych bez szwu, ogólnego przeznaczenia  
wg PN-80/H-74219. Odcinki rur oraz kolana należy łączyć przez spawanie. 
Połączenie rur z armaturą i urządzeniami projektuje się przez połączenia 
kołnierzowe. Przewidziano zastosowanie kolan hamburskich.  

b. Po stronie instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych ze szwem 
wg PN-79H-74244. Połączenia będą wykonane jak w punkcie a.  

c. Po stronie wody zimnej z rur stalowych instalacyjnych ze szwem, gwintowanych  
wg PN-74/H-74200 ocynkowanych łączonych na gwint za pośrednictwem 
ocynkowanych łączników z żeliwa .  

d. Po stronie ciepłej wody użytkowej z rur stalowych ze szwem gwintowanych  
wg PN-74/H-74200 ocynkowanych łączonych na gwint za pośrednictwem 
ocynkowanych łączników z żeliwa .  
 
6.3. Armatura. 
 

W węźle przewidziano montaż następującej armatury: 
a. Po stronie wysokich parametrów zawory kulowe PN16 i temperatura 1500C.  
b. Po stronie niskich parametrów centralnego ogrzewania zawory kulowe na ciśnienie  

PN16 i temperaturę 1000C.  
c. Na instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej zawory kulowe na ciśnienie  

PN6 oraz temperaturę 100 0C. 
 
 
 



 

  

6.4. Ochrona antykorozyjna.  
 

Zabezpieczenie antykorozyjnych przewodów stalowych powinno być wykonane zgodnie z  
ISO 8501. Przed wbudowaniem rur do instalacji należy je dokładnie oczyścić wewnątrz i 
zewnątrz, a po wbudowaniu powierzchnię zewnętrzną powierzchnię oczyścić ponownie 
zwracając uwagę na miejsca złączy rur oraz połączeń z armaturą. Oczyszczane 
powierzchnie muszą odpowiadać min 3 stopniowi czystości. Nie później niż 6 godzin od 
ostatniego czyszczenia powierzchni należy zagruntować farbą ftalową do gruntowania 
miniową 60% a następnie dwukrotnie pomalować farbą ftalową nawierzchniową. Stosowane 
farby muszą być odporne na temperaturę 200 0C. Farby muszą być odpowiednio 
przygotowane do malowania oraz nakładane na powierzchnię rury zgodnie z wytycznymi 
wytwórcy.  
Miejsca na powierzchniach pomalowanych gdzie wystąpiły odpryski i uszkodzenia należy 
ponownie pomalować  
 
            6.5. Tuleje ochronne.    
 
Przy przejściach rurociągu przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne z 
rur stalowych. Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzna większą od średnicy 
zewnętrznej rurociągu co najmniej o 2 cm. przy przejściu przez przegrodę pionową i co 
najmniej 1 cm przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość 
przegrody pionowej o ok. 5 cm z każdej strony, z przy przejściu przez strop powinna 
wystawać o ok. 2 cm powyżej posadzki.  
Przestrzeń między między przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę o temp. pracy podłoża 
1000C.  
 
           6.6.  Izolacja termiczna.  
 
Przewody układu grzewczego po stronie wysokich parametrów będą izolowane termicznie 
elastycznymi otulinami z wełny mineralnej pokrytej zbrojonym płaszczem z foli aluminiowej.  
Minimalna temperatura pracy izolacji to 1500C.  
Przewody układu grzewczego po stronie niskich parametrów będą izolowane termicznie 
elastycznymi otulinami z wełny mineralnej pokrytej zbrojonym płaszczem z foli aluminiowej 
lub innym materiałem izolacyjnym np. otulina z pianki polietylenowej.  
Minimalna temperatura pracy izolacji to 1000C.  
 
Wymogi izolacji cieplnej przewodów z komponentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 
 
 

LP Rodzaj przewodu lub komponenta Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/m2K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2 Średnica wewnętrzna do 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna do 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

 
 
 
 
 
 



 

  

6.7. Podparcia rurociągów. 
 

Zawieszenia rurociągów pod stropem wykonać z elementów systemowych . W skład 
zawieszenia wchodzić będzie obejma rurociągu odpowiedniej średnicy HDPC NI  M10 dla 
średnic od DN15 do 80, pręty gwintowane do przycięcia TFZ  M10, kotwy mocujące SAB 
M10.  
Zawieszenia rurociągów do ścian wykonać z podpór systemowych .  
 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych 
 

Średnica nominalna rury Przewód montowany pionowo 
[m] 

Przewód montowany poziomo 
[m] 

DN10doDN20 2,0 1,5 

DN25 2.9 2,2 

DN32 3,4 2,6 

DN40 3,9 3,0 

DN50DN65 4,6 3,5 

 
 

 
7. PRÓBY SZCZELNOŚCI I PŁUKANIE 

 
Po zakończeniu robót montażowych instalacja będzie poddana płukaniu wodą bieżącą. 
Płukanie należy przeprowadzić po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru czystości zładu od 
strony wewnętrznej.  
Instalację należy poddać badaniu szczelności za zimno i na gorąco zgodnie z pkt. 11.8 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.  
 
 

8. UWAGI KOŃCOWE.  
 

 
Do końcowego odbioru technicznego należy: 
 
- urządzenia i armaturę oznaczyć zgodnie z schematem węzła 
- rurociągi oznaczyć strzałkami koloru oraz kierunkiem przepływu jak na schemacie 
- całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- 
  montażowych, cz.II”  
 
 
 
 

 

 

                                                                         OPRACOWAŁ: 

                                                                  mgr inż. Damian Lauer 

 

 

 

 

 



 

  

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2013 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 
 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 
 

                     Modernizacja węzła cieplnego dwufunkcyjnego. 
                                Ozimek ul. Częstochowska 24. 
       
 
Nazwa i adres inwestora: 
 

             Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   
           Sp. z o.o. w Antoniowie 
           ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek.   
 
 
Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację BIOZ:  
 
 

          mgr inż. Damian Lauer 
            upr. nr OPL/0740/OWOS/11  
            upr. nr OPL/1020/POOS/14 
 
 
Data sporządzenia informacji BIOZ: 
 
 

            31.03.2017 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

1. Zakres robót. 

 
-  zapoznanie pracowników z projektem budowlanym 

-  przygotowanie placu budowy 

-  demontaż istniejącej wymiennikowni ciepła 

-  budowa zaprojektowanej wymiennikowni ciepła 

 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji 

lub rozbiórce. 

 
Nie występują. Prace inwestycyjne związane z budową wymiennikowni występują w 

budynku Zespołu Szkół.  Nie występują obiekty podlegającej adaptacji lub rozbiórce.    

 

3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaj 

zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.  

 
 

Pozostałe przewidywane zagrożenia: 

-  prace transportowe z materiałami długimi- rurociągi, dotyczy ciągów komunikacyjnych   

   oraz  w poszczególnych pomieszczeniach biurowych 

 - roboty demontażowe  

-  roboty montażowe: zgrzewanie i spawanie połączeń rurociągów  

-  prace przy użyciu elektronarzędzi 

-  prace ogólnobudowlane, przewierty, przekucia. 

  

Występujące zagrożenia: 

- poparzenia 

- przygniecenia kończyn i innych elementów ciała 

- odpryski, uszkodzenie wzroku i ciała na skutek odprysków materiałów lub rozerwania 

ostrza  

  tarczy szlifierskiej 

- skaleczenia 

- zatrucia  

- porażenie prądem elektrycznym poprzez elektronarzędzia 

- hałas 

 

Czas występowania: 

W okresie trwania robót demontażowych i montażowych. 

 

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót  

budowlanych,  stosownie do rodzaju zagrożenia. 

 
Na czas budowy wydzielić poszczególne pomieszczenia w których będą prowadzone prace 

demontażowe i montażowe, poprzez taśmę ostrzegawczą oraz tablicę ostrzegawczą.  

Na bieżąco ustalać z inwestorem termin i czas trwania tych robót.  

 



 

  

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.   
 

Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien zapewnić przeszkolenie 

pracowników w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych.  

Wykonawca na bieżąco omówi z pracownikami zakres robót oraz charakter wykonywania 

prac.  

Wykonawca określa zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby koordynującą poszczególne etapy 

budowy.  

Wykonawca prac ma obowiązek zapewnić pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony 

osobistej jak: 

- ubranie robocze 

- rękawice ochronne 

- okulary ochronne 

- gogle lub przyłbice ochronne 

- ochronnik słuchu 

 

6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy. 

 
nie dotyczy 

 

7. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewnienie bezpieczna i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń.  
Podczas wykonywania prac wykonawca powinien zapewnić: 

- ogrodzenie miejsca wykonywania prac( taśma ostrzegawcza, tablice ostrzegawcze) 

- zapewnienie indywidualnych środków ochrony zdrowia 

- przerwy w pracy (wysiłek fizyczny) 

- sprawny sprzęt techniczny, w tym elektronarzędzia 

- sprzęt gaśniczy (gaśnice, koce gaśnicze) 

- każdorazowe rozpoczęcie robót powinno być poprzedzone sprawdzaniem stanu  

  technicznego używanego sprzęty technicznego 

 

Drogi komunikacyjne, klatki schodowe oraz drzwi wejściowe do klatki i korytarza nie mogą 

być zastawione. Drogi komunikacyjne powinny być oznakowane umożliwiające szybką i 

efektywna ewakuację.  

 

Prowadzenie prac po zmroku jest zabronione.  

 



 

  

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych. 

 
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych znajdować się będą u kierownika budowy.  

 

9. Część rysunkowa. 

 
Brak konieczności wykonania.  

 

 
 
 
 
 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

     
         Rys. 1 – Rzut węzła cieplnego 
         Rys. 2 – Rzut posadzki (prace budowlane) 
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Zawartość opracowania: 

I. Opis techniczny  
II. Informacja BIOZ 

     III.  Rysunki: 
         Rys. 1 – Rzut węzła cieplnego 
         Rys. 2 – Specyfikacja węzła cieplnego 
         Rys. 3 – Schemat węzła  
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
 

1.1 Zlecenie inwestora. 
1.2 Inwentaryzacja budowlana. 
1.3 Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji grupowego węzła cieplnego 
przy ul. Słowackiego 3 w Ozimku pracujący na cele centralnego ogrzewania 90/700C i ciepłej 
wody użytkowej 550C.  
 
 
 

3. BILANS CIEPLNY. 
 

Budynek Mieszkalny Ozimek ul. Słowackiego 1 AB 
 
 Zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u.       150 kW 
 
 

4. ROBOTY DEMONTAŻOWE. 
 

W rozbudowie węzła nie występują prace demontażowe 
 

 
5. POMIESZCZENIE WĘZŁA. 

 
 
 

5.1. Wytyczne budowlane. 
 

Pomieszczenie węzła przygotuje zamawiający.  
 
 
             5.2      Instalacja elektryczna. 
 
Prace związane z instalacją elektryczną (podłączenie węzła kompaktowego, wykonanie 
oświetlenia oraz gniazd) wykona Inwestor.  
 
 
 
            5.3      Instalacja wodno – kanalizacyjna. 
 
Odwodnienie posadzki odbywać się będzie za pomocą istniejącej instalacji kanalizacji. 
Istniejące przewody kanalizacji należy udrożnić i oczyścić po wykonaniu wszystkich prac. 
 
 
 
 
 
 



 

  

6. OPIS TECHNOLOGICZNY WEZŁA CIEPLNEGO.  
 

6.1 Układ technologiczny.  
 

.  
Jako element grzejny przewiduje się kompaktowy węzły cieplne firmy Danfoss o mocy 
cieplnej 150 kW. Szczegóły urządzeń zastosowanych przez producenta zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do projektu.  
Węzły cieplne podłączyć zgodnie z rysunkiem nr 1 niniejszego projektu.  
    
           6.2. Przewody. 
 
 Przewody węzła cieplnego zaprojektowano: 

a. Po stronie wysokich parametrów z rur stalowych bez szwu, ogólnego przeznaczenia  
wg PN-80/H-74219. Odcinki rur oraz kolana należy łączyć przez spawanie. 
Połączenie rur z armaturą i urządzeniami projektuje się przez połączenia 
kołnierzowe. Przewidziano zastosowanie kolan hamburskich.  

b. Po stronie wody zimnej z rur stalowych instalacyjnych ze szwem, gwintowanych  
wg PN-74/H-74200 ocynkowanych łączonych na gwint za pośrednictwem 
ocynkowanych łączników z żeliwa .  

c. Po stronie ciepłej wody użytkowej z rur stalowych ze szwem gwintowanych  
wg PN-74/H-74200 ocynkowanych łączonych na gwint za pośrednictwem 
ocynkowanych łączników z żeliwa .  
 
6.3. Armatura. 
 

W węźle przewidziano montaż następującej armatury: 
a. Po stronie wysokich parametrów zawory kulowe PN16 i temperatura 1500C.  
b. Po stronie niskich parametrów centralnego ogrzewania zawory kulowe na ciśnienie  

PN16 i temperaturę 1000C.  
c. Na instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej zawory kulowe na ciśnienie  

PN6 oraz temperaturę 100 0C. 
 
 
 
 
 
6.4. Ochrona antykorozyjna.  
 

Zabezpieczenie antykorozyjnych przewodów stalowych powinno być wykonane zgodnie z  
ISO 8501. Przed wbudowaniem rur do instalacji należy je dokładnie oczyścić wewnątrz i 
zewnątrz, a po wbudowaniu powierzchnię zewnętrzną powierzchnię oczyścić ponownie 
zwracając uwagę na miejsca złączy rur oraz połączeń z armaturą. Oczyszczane 
powierzchnie muszą odpowiadać min 3 stopniowi czystości. Nie później niż 6 godzin od 
ostatniego czyszczenia powierzchni należy zagruntować farbą ftalową do gruntowania 
miniową 60% a następnie dwukrotnie pomalować farbą ftalową nawierzchniową. Stosowane 
farby muszą być odporne na temperaturę 200 0C. Farby muszą być odpowiednio 
przygotowane do malowania oraz nakładane na powierzchnię rury zgodnie z wytycznymi 
wytwórcy.  
Miejsca na powierzchniach pomalowanych gdzie wystąpiły odpryski i uszkodzenia należy 
ponownie pomalować  
 
 
 
 



 

  

            6.5. Tuleje ochronne.    
 
Przy przejściach rurociągu przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne z 
rur stalowych. Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzna większą od średnicy 
zewnętrznej rurociągu co najmniej o 2 cm. przy przejściu przez przegrodę pionową i co 
najmniej 1 cm przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość 
przegrody pionowej o ok. 5 cm z każdej strony, z przy przejściu przez strop powinna 
wystawać o ok. 2 cm powyżej posadzki.  
Przestrzeń między między przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę o temp. pracy podłoża 
1000C.  
 
           6.6.  Izolacja termiczna.  
 
Przewody układu grzewczego po stronie wysokich parametrów będą izolowane termicznie 
elastycznymi otulinami z wełny mineralnej pokrytej zbrojonym płaszczem z foli aluminiowej.  
Minimalna temperatura pracy izolacji to 1500C.  
Przewody układu grzewczego po stronie niskich parametrów będą izolowane termicznie 
elastycznymi otulinami z wełny mineralnej pokrytej zbrojonym płaszczem z foli aluminiowej 
lub innym materiałem izolacyjnym np. otulina z pianki polietylenowej.  
Minimalna temperatura pracy izolacji to 1000C.  
 
Wymogi izolacji cieplnej przewodów z komponentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 
 
 

LP Rodzaj przewodu lub komponenta Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/m2K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2 Średnica wewnętrzna do 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna do 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 

 
 
 
 
 
 
6.7. Podparcia rurociągów. 
 

Zawieszenia rurociągów pod stropem wykonać z elementów systemowych . W skład 
zawieszenia wchodzić będzie obejma rurociągu odpowiedniej średnicy HDPC NI  M10 dla 
średnic od DN15 do 80, pręty gwintowane do przycięcia TFZ  M10, kotwy mocujące SAB 
M10.  
Zawieszenia rurociągów do ścian wykonać z podpór systemowych . Odległości miedzy 
podporami jak w tabeli poniżej.  
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych 
 

Średnica nominalna rury Przewód montowany pionowo 
[m] 

Przewód montowany poziomo 
[m] 

DN10doDN20 2,0 1,5 

DN25 2.9 2,2 

DN32 3,4 2,6 

DN40 3,9 3,0 

DN50DN65 4,6 3,5 

 
 

 
7. PRÓBY SZCZELNOŚCI I PŁUKANIE 

 
Po zakończeniu robót montażowych instalacja będzie poddana płukaniu wodą bieżącą. 
Płukanie należy przeprowadzić po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru czystości zładu od 
strony wewnętrznej.  
Instalację należy poddać badaniu szczelności za zimno i na gorąco zgodnie z pkt. 11.8 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.  
 
 

8. UWAGI KOŃCOWE.  
 

 
Do końcowego odbioru technicznego należy: 
 
- urządzenia i armaturę oznaczyć zgodnie z schematem węzła 
- rurociągi oznaczyć strzałkami koloru oraz kierunkiem przepływu jak na schemacie 
- całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- 
  montażowych, cz.II”  
 
 
 
 

 

 

                                                                         OPRACOWAŁ: 

                                                                  mgr inż. Damian Lauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2013 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

 bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 
 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 
 

                     Modernizacja węzła cieplnego dwufunkcyjnego. 
                                      Ozimek ul. Słowackiego 3. 
       
 
Nazwa i adres inwestora: 
 

             Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   
           Sp. z o.o. w Antoniowie 
           ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek.   
 
 
Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację BIOZ:  
 
 

          mgr inż. Damian Lauer 
            upr. nr OPL/0740/OWOS/11  
            upr. nr OPL/1020/POOS/14 
 
 
Data sporządzenia informacji BIOZ: 
 
 

            31.03.2017 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

1. Zakres robót. 

 
-  zapoznanie pracowników z projektem budowlanym 

-  przygotowanie placu budowy 

-  demontaż istniejącej wymiennikowni ciepła 

-  budowa zaprojektowanej wymiennikowni ciepła 

 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji 

lub rozbiórce. 

 
Nie występują. Prace inwestycyjne związane z budową wymiennikowni występują w 

budynku wymiennikowni Słowackiego 3.  Nie występują obiekty podlegającej adaptacji lub 

rozbiórce.    

 

3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaj 

zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.  

 
 

Pozostałe przewidywane zagrożenia: 

-  prace transportowe z materiałami długimi- rurociągi, dotyczy ciągów komunikacyjnych   

   oraz  w poszczególnych pomieszczeniach biurowych 

 - roboty demontażowe  

-  roboty montażowe: zgrzewanie i spawanie połączeń rurociągów  

-  prace przy użyciu elektronarzędzi 

-  prace ogólnobudowlane, przewierty, przekucia. 

  

Występujące zagrożenia: 

- poparzenia 

- przygniecenia kończyn i innych elementów ciała 

- odpryski, uszkodzenie wzroku i ciała na skutek odprysków materiałów lub rozerwania 

ostrza  

  tarczy szlifierskiej 

- skaleczenia 

- zatrucia  

- porażenie prądem elektrycznym poprzez elektronarzędzia 

- hałas 

 

Czas występowania: 

W okresie trwania robót demontażowych i montażowych. 

 

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót  

budowlanych,  stosownie do rodzaju zagrożenia. 

 
Na czas budowy wydzielić poszczególne pomieszczenia w których będą prowadzone prace 

demontażowe i montażowe, poprzez taśmę ostrzegawczą oraz tablicę ostrzegawczą.  

Na bieżąco ustalać z inwestorem termin i czas trwania tych robót.  



 

  

 

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.   
 

Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien zapewnić przeszkolenie 

pracowników w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych.  

Wykonawca na bieżąco omówi z pracownikami zakres robót oraz charakter wykonywania 

prac.  

Wykonawca określa zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby koordynującą poszczególne etapy 

budowy.  

Wykonawca prac ma obowiązek zapewnić pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony 

osobistej jak: 

- ubranie robocze 

- rękawice ochronne 

- okulary ochronne 

- gogle lub przyłbice ochronne 

- ochronnik słuchu 

 

6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie 

budowy. 

 
nie dotyczy 

 

7. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewnienie bezpieczna i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń.  
Podczas wykonywania prac wykonawca powinien zapewnić: 

- ogrodzenie miejsca wykonywania prac( taśma ostrzegawcza, tablice ostrzegawcze) 

- zapewnienie indywidualnych środków ochrony zdrowia 

- przerwy w pracy (wysiłek fizyczny) 

- sprawny sprzęt techniczny, w tym elektronarzędzia 

- sprzęt gaśniczy (gaśnice, koce gaśnicze) 

- każdorazowe rozpoczęcie robót powinno być poprzedzone sprawdzaniem stanu  

  technicznego używanego sprzęty technicznego 

 

Drogi komunikacyjne, klatki schodowe oraz drzwi wejściowe do klatki i korytarza nie mogą 

być zastawione. Drogi komunikacyjne powinny być oznakowane umożliwiające szybką i 

efektywna ewakuację.  

 

Prowadzenie prac po zmroku jest zabronione.  

 



 

  

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych. 

 
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych znajdować się będą u kierownika budowy.  

 

9. Część rysunkowa. 

 
Brak konieczności wykonania.  

 

 
 
 
 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

     
         Rys. 1 – Rzut węzła cieplnego 

 
 




