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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Przedsiębiorstwo Usługowe  

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

 13-100 Nidzica ul. Kolejowa 17  

 tel./fax 89 625 24 28  ; 625 77 29   

e-mail:  sekretariat@pugknidzica.com.pl 

NIP 745-000-06-47, REGON 510563346,  
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o REGULAMIN 

WEWNĘTRZNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH przez PUGK Sp. z o.o. w Nidzicy. 

2. Tryb postępowania – przetarg nieograniczony . 

3. Wartość zamówienia - niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

 

III.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie, na które składają się prace modernizacyjne  o 

poniższym zakresie: 

Część I 

Modernizacja Kotłowni Głównej - Montaż dwóch kotłów wodnych o mocach 2,5 MW +5 MW , 

opalanych biomasą (zrębki drzewne). 

Budowa kotłowni miejskiej opalanej zrębkami o mocy 7,5 MW z  instalacją oczyszczania i 

kondensacji spalin wraz z budową wiaty na zrębki, budową i przebudową istniejącej 

infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Rataja 11. Przewiduje się 

montaż kotłów wodnych – 2 szt. o mocy 2,5 MW+5 MW. 

Montaż kotłów wodnych przewiduje się w nowym budynku. 

Część II 

Wymiana sieci kanałowych na sieci cieplne preizolowane  - długość ok. 2,375 km. 

Wymiana istniejącej sieci kanałowej na sieć preizolowaną oraz budowa nowej sieci  

preizolowanej łączącej dotychczasowych odbiorców kotłowni lokalnej przy ul. Wojska 

Polskiego z Kotłownią Miejską przy ul. Rataja o łącznej długości trasy ok. 2,375 km. 

Część III 

Budowa węzłów cieplnych (48 szt.) 

Wymiana istniejących węzłów cieplnych wymiennikowych na kompaktowe, likwidacja węzłów 

grupowych, montaż węzłów indywidualnych oraz budowa węzłów cieplnych w budynkach 

dotychczasowych odbiorców z likwidowanej kotłowni gazowej przy ul. Wojska Polskiego - 

łącznie 48 szt.  

2. Oferta musi zawierać propozycje realizacji przedmiotu zamówienia zgodne z oczekiwaniami 

Zamawiającego, przedstawionymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) 

zarówno od strony technicznej jak i organizacyjnej. 

3. Zakres zamówienia: 

a. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej i instrukcji obsługi. 

b. Prace budowlano – montażowe: 

 Demontaże i prace rozbiórkowe, 
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 Prace ziemne, 

 Rozbudowa budynku kotłowni wraz z instalacjami, 

 Zakup i dostawy oraz montaż armatury, rurociągów i urządzeń technologicznych,  

 Montaż instalacji automatyki, sterowania i wizualizacji, 

 Zagospodarowanie terenu – drogi dojazdowe i uzbrojenie, 

 Uporządkowanie terenu, 

 Uruchomienie, testy i rozruch, instrukcja obsługi, szkolenie załogi, 

 Wymagane odbiory do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

 Utylizacja materiałów izolacyjnych i gruzu. 

 Budowa sieci cieplnych. 

 Dostawa i montaż węzłów cieplnych. 

4. Ponadto, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania planu 

BIOZ,  zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 

zapewnienia obsługi geodezyjnej, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym 

terminie prowadzenia prac, wykonania wszelkich badań i prób, inwentaryzacji powykonawczej, 

przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzone protokołem podpisanym 

przez zarządcę lub właściciela terenu oraz przeszkolenia obsługi. 

5. Przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV obejmuje:  

Usługi i roboty: 

Główny przedmiot zamówienia: 

45 25 12 50   Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych 

Usługi i roboty:                                 

74232000-4   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45111000-8   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111250-5   Badanie gruntu 

45111291-4   Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45223000-6   Konstrukcje 

45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45251250-0   Lokalne zakłady grzewcze 

45261000-4   Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262000-1   Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe 

45311000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

oświetleniowych 

45316000-5   Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45331000-6   Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

45343000-3   Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45351000-2   Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 

45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45442000-7   Nakładanie powierzchni kryjących 

45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego lub 

ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacji nie uzyskania dofinansowania 

przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych 
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7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia (oferty cenowej) zobowiązany jest także do 

przeprowadzenia minimum jednego przeglądu pogwarancyjnego inwestycji na 6 miesięcy przed 

upływem terminu rękojmi i gwarancji, z udziałem kierownika budowy/ robót budowlanych, 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

przedstawiciela Zamawiającego, a w razie potrzeby, projektanta. 

8. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlano – montażowych jest zatwierdzenie harmonogramu 

realizacyjnego przez Zamawiającego. 

9. W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach do niej nazw materiałów, producentów, 

znaków towarowych czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie 

elementów przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymaganych minimalnych 

standardów technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

obejmujących rozwiązania równoważne - o parametrach technicznych, jakościowych, 

eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w SIWZ i załącznikach do niej.  

10. Wbudowywane urządzenia i materiały muszą być nowe, oryginalne i zgodne z dokumentacją 

producentów. Zastosowane urządzenia muszą posiadać udokumentowane certyfikaty.  

11. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie 

budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o 

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, można zastosować przy 

wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

12. Wykonawca winien we własnym  zakresie i na własny koszt wykonać w szczególności następujące 

działania : 

1) przygotować teren pod budowę wraz z jego oznakowaniem, 

2) zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, 

3) zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji, 

4) rozwiązać kwestię poboru wody  i energii elektrycznej,  

5) uporządkować teren po zakończeniu budowy, 

6) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  podanym w umowie, 

7) dokonać wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych (wyłączając złom) w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego na odległość do 15 km 

Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcom, aby w harmonogramie realizacji uwzględnić maksymalne 

2-wu dniowe przerwy w dostawach energii cieplnej odbiorcom. Maksymalna liczba przerw w trakcie 

trwania inwestycji nie może być większa niż 3. Termin każdorazowego wyłączenie sieci będzie 

wymagał wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU 

PODOBNYCH USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH  

Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług 

lub robót budowlanych. 
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VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI 

JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   

 

VII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia:    

Część I  - 30.11.2017 r. 

Część II  - 30.09.2017 r. 

Część III  - 15.09.2017 r. 

Całość przedsięwzięcia - 31.12.2017 r. 

3. W związku z tym, że zamówienie  jest  współfinansowane ze środków zewnętrznych, Zamawiający 

bezwzględnie będzie wymagał, aby całość przedsięwzięcia została zakończona została w terminie 

podanym powyżej.    

 

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OKOLICZNOŚCI SKUTKUJĄCE 

WYKLUCZENIEM Z POSTEPOWANIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału 

w postępowaniu : 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym 

zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 

sposób szczególny.  

2) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, 

dotyczące wiedzy i doświadczenia tj.: 

a) zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – dwie roboty 

budowlane, każda polegająca na budowie kotłowni opalanej zrębkami drzewnymi  o 

mocy minimum 7,5 MWth, wyposażonej w instalację kondensacji spalin. 

b) zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – dwie roboty 

budowlane, każda polegająca na budowie sieci cieplnych, preizolowanych o długości 

min. 2,50 km. 

c) zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – dwie roboty 

budowlane, każda polegająca na dostawie i montażu min. 45 węzłów cieplnych o mocy 

min. 50 kW. 

 W celu potwierdzenia spełnienie warunku wskazanego w pkt. 1 ppkt. 2) lit. a) – c) 

wykonawca zobowiązany będzie podać: na rzecz kogo roboty były wykonywane, ich rodzaj 

(wielkość), termin i miejsce wykonania oraz załączyć dowody potwierdzające, że wykazywane  

roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

3) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, 

dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

 Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 
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a) kierownikiem budowy – musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz  

min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy; 

b) kierownik robót budowlanych – musi posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i 

min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży konstrukcyjno-

budowlanej; 

c) kierownik robót elektrycznych – musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, inst. i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku 

kierownika robót w branży instalacji elektrycznych. 

W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 

7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów 

prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 

18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz.394),  

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane 

uprawnienia i kwalifikacje.   

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania 

zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że: 

a) w  każdym  z  ostatnich  trzech  lat  obrotowych  osiągnął przychód netto ze sprzedaży 

robót budowlanych nie mniejszy niż 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów)  

w każdym roku obrotowym 

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000,00 

zł (słownie złotych: pięć milionów), 

c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 5.000.000,00 zł. (słownie złotych: 

pięć milionów). 

2. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezbędnych do potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału oraz należytego wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

 

UWAGA – Wykonawca, który - w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

dotyczących wiedzy i doświadczenia lub dysponowania wskazanymi osobami o 

wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu - polega na zasobach innych podmiotów, 

może skorzystać z przysługującego mu uprawnienia pod warunkiem, że podmioty 

udostępniające zasoby wykonają roboty budowlane lub będą świadczyć usługi, do 

realizacji których te zasoby są wymagane.  

Powyższe oznacza, że przy zaistnieniu powyższych okoliczności podmiot udostępniający 

wskazane zasoby musi być wskazany w treści oferty jako „podwykonawca”. 

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 
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oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do ich zasobów, treść zobowiązania podmiotu trzeciego lub treść innego dokumentu, 

stanowiących o udostępnieniu określonych zasobów, winna w szczególności wskazywać: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w 

dokumentach wymienionych w Rozdziale X, przedłożonych – zgodnie z żądaniem Zamawiającego – 

wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego.  

4. Brak potwierdzenia spełnienia jakiegokolwiek warunku, skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania i w następstwie tego – odrzuceniem jego oferty.  

5. Zamawiający wykluczy z  postępowania: 

1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 

poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe, 

d) którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

2) wykonawcę, jeżeli lub działającego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary; 

4) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz 

z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

5) wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 

chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności; 
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6) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

7) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji lub który zataił te informacje lub nie jest w 

stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

8) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

9) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

10) wykonawcę, który brał czynny udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 

inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

11) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

12) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

13) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe łub wnioski o dopuszczenie do postępowania, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

IX. INNE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji:  

a) na dostarczone urządzenia – min. 2 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. 

b) na pozostałe roboty i materiały  – min. 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia 

2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować:  

a) usuwanie usterki wynikającej z niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i 

przeznaczeniem, montażu i uruchomienia instalacji – niezwłocznie, najpóźniej w terminie 

do 48 godz.  od dnia powiadomienia o jej zaistnieniu. 

b) usuwanie wady produktowej – niezwłocznie, po rozpatrzeniu zgłoszenia przez 

producenta trwającego nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia ujawnionej wady 

c) przeprowadzanie na własny koszt przeglądów gwarancyjnych i serwisowych, wg zasad 

określonych w umowie.  

3. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 

parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

4. Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie 

obejmują usterek powstałych w wyniku:  
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a) niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją i przepisami bezpieczeństwa,  

b) napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby nieuprawnione,  

c) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi dalszych uszkodzeń,  

d) uszkodzeń na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klęsk żywiołowych. 

5. Zobowiązania Wykonawcy wobec zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie ustają 

w przypadku wad i usterek powstałych na skutek niezależnych od użytkownika zaników napięcia 

oraz braku możliwości w odbiorze ciepła.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr  8 do 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod rygorem utraty wadium. 

7. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (tzw. „konsorcjum”), 

wykonawcy powinni spełniać łącznie warunki  uczestnictwa w przedmiotowym przetargu tzn. w 

odniesieniu do ocenianych warunków dotyczących wymaganego doświadczenia, dysponowania 

potencjałem kadrowym (osobami) i sytuacji finansowej i ekonomicznej.  

8. Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest odbyć 

wizję lokalną. Celem potwierdzenia niniejszego warunku, Zamawiający podczas przeprowadzania 

wizji lokalnej, wyda Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stosowne 

potwierdzenie odbycia wizji lokalnej, które należy załączyć do oferty (zgodnie z załącznikiem nr 3 

do SIWZ). 

 

 X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, STANOWIĄCYCH POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIU.  INNE WYMAGANIA I DOKUMENTY 

1. Potwierdzenie spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu stanowić będą 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ).  

2) potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i 

zawodowych, w zakresie  wiedzy i doświadczenia : 

a) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, z podaniem ich rodzaju(wielkości) oraz daty i miejsca wykonania  – 

zgodnie z załącznikiem 6  do SIWZ oraz  

b) Dowody określające, czy roboty wskazane w wykazie zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone - referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

3) potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznych i 

zawodowych, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  

a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, posiadanych uprawnień, niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich 

czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – zgodnie z 

załącznikiem nr 7 do SIWZ. 
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b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w 

budownictwie 

4) potwierdzenie spełnienia warunku udziału, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i 

finansowej: 

a) Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości,  również z opinią odpowiednio o 

badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców 

niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów 

określających obroty, oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat 

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

b) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż podana w rozdziale VIII wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

c) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument  potwierdzający, iż 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości podanej w rozdziale 

VIII 

 

UWAGA – zgodnie z ukształtowanym orzecznicwem KIO składając „opłaconą polisę” wykonawca 

zobowiązany będzie załaczyć dowód (dowody) potwierdzające opłacenie polisy, w zakresie 

wymaganym na termin składania ofert. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 

warunku. 

2. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy zobowiązany będzie dokonać poprzez przedłożenie poniższych dokumentów: 

1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr  5 do SIWZ), 

2) 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 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum, wymagane jest złożenie 

dokumentów, o których mowa wyżej, w odniesieniu do każdego partnera konsorcjum.  

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania 

oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone w 

odniesieniu do każdego uczestnika konsorcjum. 

4) Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

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

całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty przez 

podmioty występujące wspólnie dokumenty muszą być złożone w odniesieniu do każdego 

uczestnika konsorcjum.  

5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w pkt 10, zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą z grupy kapitałowej, który także złożył ofertę, nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. W przypadku gdy Wykonawca zamierza realizować część zamówienia przy pomocy 

podwykonawców to obowiązany jest wskazać w treści oferty, którą część zamówienia, zamierza 

powierzyć podwykonawcy oraz – o ile są znani – wskazać firmy podwykonawców. 

4. W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się konsorcjum (wykonawcy wspólnie składający ofertę), 

wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania  ich  w  

postępowaniu  o   udzielenie   zamówienia   albo   reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia. Z ww. pełnomocnictwa winno wynikać: 

a) skład konsorcjum -  podmioty tworzące konsorcjum, 

b)  wskazanie  podmiotu  uprawnionego  do  występowania w imieniu Wykonawców z  

podaniem zakresu jego umocowania, 

c)   określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie 

przedmiotu niniejszego zamówienia, 

d) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (na okres nie krótszy niż okres realizacji 

przedmiotu zamówienia i okres gwarancji/rękojmi). 

5. W przypadku gdy Wykonawca, potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

polegając na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w pkt 3 dotyczące 

tych podmiotów.  

6. Wykonawca powołujący się przy wskazaniu warunku spełnienia udziału w postępowaniu na 

„zdolność finansową” innych podmiotów przedkłada informację z banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta, 

potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolności 

kredytowej wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 

warunku. 

8. Inne dokumenty: 

Wykonawca, składając ofertę -  zgodną z formularzem ofertowym (Załącznik Nr 4) - 

winien załączyć: 

a) kosztorys ofertowy - zawierający: 

 stawki roboczogodziny, narzutów procentowych, które zostały przyjęte do wyceny 

robót; 
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 zestawienia M (materiałów) i S (sprzętu) wraz z ich cenami jednostkowymi; 

Powyższy kosztorys w odniesieniu do kalkulacji ceny ofertowej ma charakter informacyjny i 

stanowić będzie podstawę do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 

ograniczenia zakresu przedmiotu świadczenia (Rozdz. III pkt 6 SIWZ), odstąpienia od umowy, 

wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, a także do określenia zakresów wykonanych prac przy 

rozliczeniu fakturami częściowymi.  

b) harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający szczegółowy harmonogram 

dostaw urządzeń 

c) opisy i charakterystyki proponowanych do zastosowania rozwiązań - na wszystkich 

etapach realizacji przedmiotu zamówienia - obejmujące w szczególności: 

 opis proponowanej technologii zawierający co najmniej: 

 zestawienie głównych urządzeń, 

 schematy i rysunki instalacji, 

 krótki opis działania, 

d) dane techniczne urządzeń i instalacji wchodzących w zakres dostaw z charakterystyką 

podstawowych elementów, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności i mocy, 

osiągów, zakresów i producentów urządzeń. 

e) tabelaryczny wykaz wymaganych przeglądów serwisowych w okresie 

gwarancyjnym z podaniem : 

 terminu ich wykonywania (ilość godzin pracy) 

 zakresu wykonywanych czynności 

 przewidywany koszt  

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia oraz okresów gwarancji zawartych w ofertach. 

 

XI.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie. Jeżeli są one przekazane za pomocą faksu lub 

elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana będzie potwierdzić niezwłocznie 

fakt ich otrzymania.  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na  2  

dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

3. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej bez 

ujawniania źródła zapytania. 

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może  przed upływem terminu do składania ofert, 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ  przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia i zamieści na stronie internetowej. 
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5. Nie przewiduje się zebrania  Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.  

6. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 p. Paweł Łazicki – Wiceprezes ds. Technicznych tel. 89 625 24 28 

 e-mail:  p.lazicki@pugknidzica.com.pl 

Porozumiewanie się Wykonawcy z upoważnionymi wyżej Osobami odbywać się może tylko w 

godzinach od 800 – 1400 w dni powszednie od poniedziałku do piątku. 

7. Funkcję Inwestora Zastępczego sprawuje firma: 

 

Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 

PPHU  „JUWA”  Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 

15-182 Białystok ul. Gen. S. Sosabowskiego 22 

tel. ( 0 - 85 ) tel. 740- 87- 80;  tel/fax. 740-87- 81;  e-mail: juwa@juwa.pl 

 

XII. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM 

Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 06.09.2016 r. do godz. 1000  na następujących  

zasadach:  

1.  Wadium  wynosi 

a) 200.000 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy)  

2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniężnej, 

b) gwarancji bankowej, 

c) gwarancji ubezpieczeniowej, 

d) poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

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

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

109, poz. 1158 z późn. zmianami). 

3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. 

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - 33 

8834 0009 2001 0000 2017 0001  z podaniem w tytule przelewu: Wadium -przetarg 

nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn: „ Modernizacja 

systemu ciepłowniczego Nidzicy”.  

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia uznaje się termin 

uznania rachunku bankowego Zamawiającego (tj. datę i godzinę wpływu środków pieniężnych 

na konto Zamawiającego). 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 prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy, wskazany przez Wykonawcę. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych 

beneficjentem gwarancji ma być Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy Gwarantem 

a Wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową w odniesieniu do 

prawa Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. na każde pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego nieodwołalnie i bezwarunkowo).  

  Egzekwowanie ww. należności dotyczy następujących przypadków:  

a) odmowy przez wykonawcę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy,  

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

mailto:juwa@juwa.pl
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d) nie złożenia przez Wykonawcę, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że 

udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

Termin ważności gwarancji wadialnych  (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium 

musi zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą.  

5. W przypadku wnoszenia wadium w  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, podmiot potwierdza wartość poręczenia, co najmniej do wielkości ustalonego 

wadium. Poręczenie winno być ważne przez cały okres związania ofertą. 

6. Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej lub w poręczeniach, zaleca się zdeponować, za potwierdzeniem, w siedzibie 

Zamawiającego - w kasie Spółki - przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert zaś 

kopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu /potwierdzoną za zgodność z oryginałem/  należy 

dołączyć do oferty. 

7. Wykonawca,  który  nie  wniósł  wadium  w terminie lub nie wniósł w wymaganej wysokości lub 

dopuszczonej   SIWZ   formie, zostanie z postępowania wykluczony. 

8. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana 

za najkorzystniejszą, może zostać - na wniosek Wykonawcy - zaliczone  przez Zamawiającego na 

poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Wadium wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia (konsorcjum) może być 

wniesione przez któregokolwiek z członków konsorcjum lub przez kilku uczestników łącznie 

(zgodnie z ustaleniami w Porozumieniu). 

10. Zamawiający zwraca  wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie: 

a)  po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana); 

b)  po unieważnieniu postępowania. 

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie określonej w pkt 13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnieść wadium w terminie ustalonym 

przez Zamawiającego.  

13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60  dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania  

ofertą.   

4. Zamawiający może przedłużyć termin związania  ofertą tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwracając się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni, 

5. Odmowa wyrażenia zgody, o którym mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium, 

6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą następuje po 
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wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.   

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  całością  dokumentów, a następnie złożyć ofertę i  inne  

dokumenty  zgodnie  z  załączonymi  do  SIWZ  wzorami.  

2. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem maszynowym np. na 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną    do   

reprezentowania   firmy   na   zewnątrz  i  zaciągania  zobowiązań w wysokości odpowiadającej 

cenie oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej. Upoważnienie 

do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów 

dołączonych do oferty. 

3. Zakazuje się zmian treści oferty w stosunku do wymagań załączonych wzorów dokumentów i 

treści SIWZ.  Poprawki w treści oferty należy dokonać poprzez skreślenie błędnej informacji 

(danych) i podanie nowej, w sposób czytelny oraz opatrzenie jej datą i parafą osoby 

uprawnionej (podpisującej ofertę). Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.  

4. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być oprócz adnotacji „za zgodność 

z oryginałem” (lub „za zgodność”) opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy lub podpisem umożliwiającym identyfikację osoby 

podpisującej, oraz datą. Wszystkie inne dokumenty będące oryginałami muszą zawierać 

pieczątkę nagłówkową firmy oraz podpis i  pieczątkę  imienną  osoby (lub były podpisane w 

sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej),  upoważnionej  do występowania w 

imieniu Wykonawcy i składania oświadczeń lub zaciągania zobowiązań  w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. 

5. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. 

6. Ofertę, jako oświadczenie woli Wykonawcy musi obejmować wszystkie zobowiązania i informacje 

ujęte w „Formularzu oferty” (Załącznik nr 4 do SIWZ).  

7. Formularz Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami musi być zszyty lub spięty w 

sposób utrudniający jego dekompletację, a dokumenty załączane do oferty muszą być ułożone 

zgodnie z ich numeracją podaną w formularzu oferty.  

8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ. 

9. Oferta powinna być złożona w dwóch kopertach (opakowaniach): zewnętrznej     zaadresowanej na 

adres  Zamawiającego z podaniem oznaczenia:  

 

 Oferta na wykonanie przedsięwzięcia pn:  

„ Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu 

podniesienia jego  sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ” 

nie otwierać przed dniem 06.09.2016 r. do godz. 1015 

 

oraz w kopercie wewnętrznej z podaniem nazwy i firmy oferenta, przedmiotu zamówienia:  

 

Oferta na wykonanie przedsięwzięcia pn:  

„ Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu 

podniesienia jego  sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ” 

 

10. Dostarczenie  oferty  na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 
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11. Jeżeli Wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą lub kurierem, to dla celów dowodowych 

Wykonawca powinien dysponować dokumentem potwierdzającym termin  obioru oferty przez 

Zamawiającego. Za termin złożenia oferty uznaje się wówczas termin potwierdzenia odbioru 

oferty przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest 

przedstawienie ich tłumaczenia na język polski, które może być dokonane przez Wykonawcę. 

14. Wykonawcy składający wspólnie ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

15. Oferta składana przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcja) winna spełniać n/w 

wymagania: 

a) Wykonawcy  przedłożą wraz z ofertą  pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu 

uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców, z którego mają wynikać 

informacje podane w Rozdziale X, 

b) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie.  

16. Zamawiający informuje, iż wszystkie oferty składane w  postępowaniu o zamówienie są jawne za 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu  do  których,  nie później  niż w terminie ich 

składania, Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom 

postępowania oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Stosowne zastrzeżenie winno być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom 

postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)”.  W 

przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.  

 

UWAGA 

Zamawiający przedmiotowe postępowanie przeprowadzi na zasadach wskazanych przepisem art.24aa 

ustawy z dnia 29 stycznia 2016 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 

grudnia2015 r. poz. 2164 wraz ze zmianami Dz.U. z dnia 13 lipca 2016 r. poz. 1020), co oznacza, że 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

 

Powyższa procedura skutkuje tym, iż w wyznaczonym terminie wykonawca zobowiązany jest 

złożyć ofertę wraz ze wskazanymi szczegółowo w pkt 17 oświadczeniami i dokumentami, a 

żądanie potwierdzenia  - udokumentowania - brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia 

warunków udziału zostanie skierowane tylko do wykonawcy, którego ofertę oceniono 

najwyżej. Wykonawca, do którego zostanie skierowane powyższe wezwanie, będzie zobowiązany, 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego ( 7 dni od daty przesłania wezwania) złożyć 

wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdz. X. 

 

17. Wraz z OFERTĄ wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 

5 do SIWZ); 

2) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr  11 do SIWZ), 
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3) dokumenty wskazane w Rozdz. X pkt 9 lit. a) – e), 

4) w przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, polega na zasobach podmiotu trzeciego: 

a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia przez podmiot trzeci, w zakresie w jakim udostępnia swoje zasoby; 

b. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu podmiotu 

udostępniającego zasoby. 

   

XV. MIEJSCE,  TERMIN  SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę oznaczoną w sposób określony w rozdziale XIV  należy składać w sekretariacie 

Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ;  13-100 Nidzica ,  ul. 

Kolejowa 17, w terminie do 06.09.2016 r. do godz. 1000.  

2. Ofercie złożonej w biurze zostanie nadany numer. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z 

opisem określonym w specyfikacji ponosi Wykonawca. Oferta złożona po terminie zostanie 

zwrócona Wykonawcy. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę będą skuteczne 

o ile dokonane zostaną przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach 

odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. Tak oznakowane koperty zostaną otwarte 

przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

3. Wycofanie  oferty następuje   poprzez   złożenie   pisemnego   powiadomienia i zamieszczenie na 

zewnętrznej kopercie napisu „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w 

pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta, koperty wewnętrzne 

takich ofert nie będą otwierane. 

4. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 06.09.2016 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa 

Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ;  13-100 Nidzica ,  ul. Kolejowa 17 o godz. 

1015. 

5. Publiczne otwarcie ofert będzie przebiegać w następujący sposób: 

 przedstawienie składu komisji przetargowej, 

 informacja o liczbie złożonych ofert, 

 zbadanie nienaruszalności ofert i okazanie ich zewnętrznego wyglądu, 

 podanie informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, 

 otwarcie złożonych ofert. 

6. W trakcie otwierania kolejnych ofert do publicznej wiadomości zostanie podane: 

 nazwa i adres Wykonawcy, 

 cena ofertowa, 

7. Wykonawcy nieobecni na sesji otwarcia ofert mają prawo żądać pisemnie przesłania informacji, o 

których mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału. 

 

XVI .  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Cena wpisana w formularzu ofertowym  jest ceną ryczałtową. Cena w formularzu cenowym 

stanowi wartość brutto wyliczoną przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym na podstawie 

dokumentacji technicznej, zapisów wynikających ze SIWZ, wzoru umowy, zasad wiedzy 

technicznej i obowiązujących przepisów.  

2. Cena brutto wpisana w formularzu ofertowym  będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.  

3. Cena musi obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca realizując zamówienia, 

wynikające także z: 
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a) przygotowania terenu pod budowę, 

b) zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

c) kwestii poboru wody  i energii elektrycznej (w razie potrzeby), 

d) ubezpieczenia  się  od  odpowiedzialności  cywilnej   i   innych   wymienionych w rozdziale 

XIX SIWZ, 

e) i innych wynikających ze specyfiki realizowanej inwestycji i wymagań specyfikacji (między 

innymi koszty uzyskania wadium, gwarancji, ubezpieczeń itd.), 

f) promocji projektu 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, podana z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku tj. z dokładnością do 1 grosza. 

5. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia przeszacowania wynagrodzenia 

podanego przez Wykonawcę, jako ceny ofertowej, z wyjątkiem okoliczności wskazanych 

postanowieniami Rozdz. XX pkt 12 SIWZ. 

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 

złożonej oferty z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

7. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający: 

a) poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe; 

b) poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

c) wezwie Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco 

niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego, co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez niego 

wymaganiami lub wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. 

2. Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium: 

Kryterium wyboru Znaczenie/Waga 

Cena oferty  60 punktów 

Ocena techniczna  40 punktów 

 

Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie 

rzeczowym określonym w niniejszej SIWZ.  

Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru: 

C = [C min / C bad] x 60 

gdzie: 

C  - liczba punktów za cenę  

C min - najniższa cena ofertowa 

C bad - cena oferty badanej 

 

Ocena techniczna- węzły cieplne 

Otwc = Otwc bad x 6 

Ot twc - liczba punktów za ocenę techniczną węzłów cieplnych 

Ottwc bad - ocena techniczna węzłów cieplnych oferty badanej 
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Węzły cieplne 

LP Opis ocenianego parametru Maksymalna liczba punktów 

1 Zastosowanie aplikacji w formie klucza, interfejsami 

komunikacyjnymi, funkcją zdalnego sterowania i bezpłatnym min. 

2 letnim dostępem poprzez internet do zarządzania układem 

ogrzewania poprzez komputer PC lub smartphone 

3 pkt. 

2 Zastosowanie izolacji wielokrotnego użytku, zabezpieczonej 

pierścieniami blokującymi lub klamrami stalowymi. 
3 pkt. 

 Maksymalna ilość punktów do uzyskania przy ocenie technicznej 

węzłów cieplnych 

6 pkt. 

 

Ocena techniczna- sieci cieplne 

Otsc = [Otsc bad x 6 

Ot tsc - liczba punktów za ocenę techniczną sieci cieplnych 

Ottsc bad - ocena techniczna sieci cieplnych oferty badanej 

 

Sieci cieplne 

LP Opis ocenianego parametru Maksymalna liczba punktów 

1 Zastosowanie rur preizolowanych w systemie  conti tj. z barierą 

antydyfuzyjną dla oferowanego systemu preizolowanego.  
3 pkt. 

2 Zastosowanie rur preizolowanych o współczynnik 

przewodzenia ciepła mniejszym niż 0,023 W/mK przed 

starzeniem, natomiast po starzeniu nie większy niż 0,026 

W/mK, przy gęstości pianki na rurze preizolowanej nie 

mniejszej niż 60 kg/m3. 

3 pkt. 

 Maksymalna ilość punktów do uzyskania przy ocenie 

technicznej węzłów cieplnych 

6 pkt. 

 

Ocena techniczna- kotłownia 

Otk = [Otk bad/Otk max. x 28 

Otk - liczba punktów za ocenę techniczną kotłowni 

Otk max - najwyższa ocena techniczna kotłowni (wg poniższej punktacji) 

Otk bad - ocena techniczna kotłowni oferty badanej 

 

Kotłownia 

LP Opis ocenianego parametru Maksymalna liczba punktów 

1 Osiągnięcie sprawności ogólnej produkcji energii cieplnej – 

sprawność ogólna będzie mierzona przy temperaturze powrotu z 

sieci cieplnej 45 st. C , wilgotności paliwa min. 45%, normatywnej 

jakości paliwa oraz przy nominalnym obciążeniu instalacji.    

98% - 0 pkt. 

99% - 6 pkt 

100% - 12 pkt. 

101% i powyżej - 18 pkt 

2 Zawartość pyłu za instalacją odpylającą – dla nominalnego 

obciążenia przy 6% O2 

            100 mg/um3 – 0 pkt. 

90 mg/um3 – 2 pkt. 

80 mg/um3 – 4 pkt. 

70 mg/um3 –6pkt. 

60 mg/um3 – 8 pkt. 

50 mg/um3 i mniej – 10 pkt. 

 Maksymalna ilość punktów do uzyskania przy ocenie technicznej 

kotłowni 

 

28 pkt. 

 

Całkowita ocena techniczna oferty 

Ot = Otwc + Otsc +Otk  
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Całkowita ocena oferty 

O = C + Ot 

3. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

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

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

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

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty;  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym w regulaminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta; 

5) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o 

których mowa w pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 

swojej siedzibie. 

2. Umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż po upływie 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane 

faksem lub  elektronicznie  albo w ciągu 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 jeżeli 

złożono tylko jedną ofertę. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, ma obowiązek zawarcia umowy wg wzoru umowy 

stanowiącego załącznik nr 8 do specyfikacji oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, w 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie – przed 

zawarciem umowy – do: 

1) ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych 

oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia 

oraz sprzęt budowy. Wartość ubezpieczenia: min. 1.000.000,00 zł (słownie złotych: 

jeden milion); 

2) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie 

złotych: pięć milionów), w całym okresie trwania robót budowlanych; 

3) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na zasadach 

określonych w niniejszej SIWZ 

4) przedłożenia szczegółowego harmonogram realizacji inwestycji sporządzonego 

zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i wytycznymi Zamawiającego.  

6. W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał przetarg  

powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie.  

7. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, którym jest Konsorcjum, Zamawiający może żądać - 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia - przedłożenia umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców.  
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XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca, wniósł jednorazowo zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zwanej dalej „zabezpieczeniem” przed wyznaczonym terminem podpisania 

umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto). Wartość zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy należy zaokrąglić do pełnych złotych.   

2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, a także do pokrycia roszczeń z tytułu  rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 

a) pieniądzu, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 

(zobowiązanie pieniężne), 

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

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zwrot zabezpieczenia dokonany zostanie na zasadach wskazanych we wzorze umowy. Ustala się, że 

zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany w następujący sposób:    

a) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze 

ostatecznym robót,  

b) natomiast 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji 

Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót i zostanie 

zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

5. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 

wekslowym banku lub Spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz przez ustanowienie 

zastawu rejestrowego oraz zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w pkt 3. 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, wymagana 

kwota zabezpieczenia musi zostać wpłacona przez Wykonawcę na oprocentowany rachunek 

bankowy Zamawiającego 33 8834 0009 2001 0000 2017 0001,  podając nazwę wnoszącego 

zabezpieczenie oraz informację czego wpłata dotyczy –zabezpieczenie należytego wykonania na 

przedsięwzięcia pn „ Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy”. 

9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach bankowych 

beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy bankiem, a   

Wykonawcą   winna   określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową. W treści gwarancji 

bankowej winien znaleźć się zapis, gwarantujący Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne 

żądanie, wypłatę kwoty zabezpieczenia  na zabezpieczenie roszczeń  wynikających z: 

a) Niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia,  

z tytułu rękojmi za wady.  

Termin obowiązywania gwarancji bankowej nie może być krótszy niż terminy zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisane w pkt 4 niniejszego rozdziału. 

11. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gwarancjach 

ubezpieczeniowych beneficjentem gwarancji jest Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta 
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pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i 

bezwarunkową. W treści gwarancji ubezpieczeniowej winien znaleźć się zapis, gwarantujący 

Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, wypłatę kwoty zabezpieczenia  na 

zabezpieczenie roszczeń  wynikających z: 

a) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, 

z tytułu rękojmi za wady. 

Termin obowiązywania gwarancji bankowej nie może być krótszy niż termin zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w   pkt 4 niniejszego rozdziału.  

12. Przy wnoszeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia bankowego, 

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, niezbędne jest zawarcie umowy pisemnej 

przez poręczyciela i osoby, na rzecz których poręczenie zostało złożone (tzn. Zamawiającego). 

Poręczenie dotyczy wypłaty dla Zamawiającego kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i 

bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłatę kwoty zabezpieczenia  na 

zabezpieczenie roszczeń  wynikających z: 

a) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, 

z tytułu rękojmi za wady. 

Termin obowiązywania umowy o poręczenie nie może być krótszy niż termin zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w  pkt 4 niniejszego rozdziału.  

13. Przy wnoszeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości, niezbędne jest zawarcie umowy 

pisemnej przez poręczyciela i osoby, na rzecz których poręczenie zostało złożone (tzn. 

Zamawiającego). Poręczenie dotyczy wypłaty dla Zamawiającego kwoty zabezpieczenia 

nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłatę kwoty 

zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń  wynikających z: 

a) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, 

z tytułu rękojmi za wady. 

Termin obowiązywania umowy o poręczenie nie może być krótszy niż termin zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisany w  pkt 4 niniejszego rozdziału. 

14. Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia należności za częściowo 

wykonane roboty budowlane. 

 

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI   

ZAWIERANEJ UMOWY 

1. Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte w istotnych postanowieniach  

umownych stanowiących  załącznik nr 9 do SIWZ. 

2. Zamawiający będzie żądał, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie określonym w SIWZ.  

3. Zamawiający dopuszcza udzielnie zaliczki na zakup urządzeń do 20% wartości umownej, pod 

warunkiem otrzymania zaliczki z instytucji finansujących. 

4. Faktury częściowe będą wystawione za wykonane i odebrane elementy robót wyspecyfikowane w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

5. Faktura końcowa będzie wystawiona i opłacona, po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy 

tzn. po przeprowadzeniu rozruchu i obejmować będzie wynagrodzenie za ostatni element robót.    

6. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy 

w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku.  

7. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, których 

przedmiotem są roboty budowlane, do zawarcia  umowy  z podwykonawcą  wymagane  jest 

zachowanie procedur określonych w SIWZ. W umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 
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zostaną wskazane roboty, które wykona każdy z Podwykonawców wraz ze wskazaniem wartości 

wykonywanych przez nich robót.   

Ustanowiony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie dopuści do wykonania na placu 

budowy robót przez niedopuszczonych zgodnie z ww. procedurą Podwykonawców. 

8. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcą - zgodnie ze złożoną 

ofertą lub zgłaszane w trakcie wykonywania zamówienia - będzie możliwe, pod warunkiem, że 

wskazany podwykonawca posiada kwalifikacje do ich wykonania i Wykonawca uzyska pisemną zgodę 

Zamawiającego.    

9. W przypadkach wskazanych w pkt 8 Wykonawca będzie obowiązany do:  

a) przedłożenia projektu umowy lub  projektu zmian umowy z podwykonawcą, który będzie 

uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy; Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty 

postanowień umowy lub zmiany umowy, w szczególności w odniesieniu do zapisów 

dotyczących czasu trwania umowy, wynagrodzenia oraz sposobu i terminu rozliczeń,  

b) przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem, zawartej 

z podwykonawcą, 

c) na żądanie Zamawiającego - Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające kwalifikacje 

podwykonawcy,  

d) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę robót podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 

z podwykonawcą. 

e) przed dokonaniem kolejnej płatności wynagrodzenia Zamawiający wymagać będzie, aby 

Wykonawca udokumentował rozliczenie wymagalnych zobowiązań z 

podwykonawcą/ami (dokument przelewu lub oświadczenie podwykonawcy); 

f) w  przypadku  braku  udokumentowania rozliczenia się Wykonawcy z zobowiązań w 

stosunku do Podwykonawcy/Podwykonawców, Zamawiający z kolejnej należności 

potrąci środki finansowe na rzecz ewentualnych roszczeń Podwykonawcy/ów do 

wysokości świadczenia umownego(art. 6471 §5 KC). 

10. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej inwestycji. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

11.1. Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

11.2.  Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których 

wystąpienia strony nie przewidywały w chwili zawarcia umowy. Okoliczności te nie mogą być 

wywołane przez którąkolwiek ze Stron w wyniku ich nienależytej staranności, ani nie mogą być 

przez strony zawinione i muszą potwierdzać, iż: 

a) umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi 

na grożącą, rażącą stratę jednej bądź obu stronom, lub niemożność osiągnięcia 

celu umowy, albo też 

b) wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron. 

11.3.  Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli 

zaistnieje jedna z poniższych okoliczności1: 

1) zmiany zostały przewidziane w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które 

określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i 

charakter oraz warunki wprowadzenia zmian ujęte w dalszych punktach Rozdziału XX; 

                                                 
1 Przesłanki zmiany postanowień umowy przyjęto za treścią art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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2) zmiany dotyczą konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych 

przedmiotem zamówienia podstawowego, o ile zostaną łącznie spełnione następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 

3)  zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie; 

4)  Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

5)  wprowadzana zmiana lub łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie. 

6)  zmiana, niezależnie od jej wartości, nie jest istotna. Zmiana postanowień zawartych w umowie 

uznana będzie za istotną, jeżeli: 

1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu; 

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy 

lub przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z 

umowy, 

d) zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, 

nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione pkt 11.3.4. 

11.4.  Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 

11.5   W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, bądź na 

uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na dokonanie zmian terminów realizacji 

poszczególnych etapów robót wskazanych w uzgodnionym harmonogramie, pod warunkiem, że 

ostateczny termin zakończenia robót nie przekroczy daty 31.12.2017 r. Konieczność dokonania 

takiej zmiany winna być udokumentowana i wynikać z: 
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a) wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych (fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru), 

b) zaistnienia siły wyższej,  

c) w innych okolicznościach, w których Wykonawca – mimo dołożenia należytej staranności 

- nie mógł wykonywać zobowiązania umownego z przyczyn nie leżących po jego stronie 

UWAGA: w sytuacji wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia robót z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, jakie zaistnieją przed podpisaniem umowy, harmonogram przedłożony przez 

Wykonawcę może zostać zmodyfikowany przy dążeniu do zachowania, w miarę możliwości, 

długości cykli podanych przez Wykonawcę w harmonogramie, przy czym ostateczny termin 

zakończenia inwestycji nie może przekroczyć daty: 31.12.2017 r. 

11.6. Zmiana umowy będzie mogła, w szczególności, nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z 

okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia: 

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może być spowodowana przede 

wszystkim: 

1) warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem siły wyższej, które uniemożliwiły 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów; 

2) stwierdzeniem wystąpieniem warunków geologicznych, archeologicznych, lub 

terenowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, napotkania 

niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych; 

3) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

a) wstrzymanie robót decyzją Zamawiającego; 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przekazanej 

Wykonawcy dokumentacji projektowej; 

4) następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) niedotrzymanie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp.; 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej przekazanej 

Wykonawcy przez Zamawiającego 

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia może być spowodowana przede wszystkim 

zmianą technologiczną, wynikającą w szczególności z: 

1) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem projektu; 

2) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujące 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy założeniach technologicznych 

przyjętych w projekcie; 

3) konieczność wykonania świadczenia umownego przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

3. Zmiany osobowe  - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i 

kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także 

SIWZ, będzie wymagała – jako zmiana nieistotna – tylko akceptacji Zamawiającego 
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4. Inne zmiany 

1) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie 

podatku zapłaconego przez wykonawcę. 

2) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami - w takich przypadkach zmiany w umowie zostaną ograniczone do 

wprowadzenia niezbędnych zmian umożliwiających uniknięcie zaistniałej kolizji. 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać zmienione, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie dodatkowo spełniane świadczenia oraz 

udokumentowane i zaakceptowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 

innym sposobem wykonywania zamówienia aniżeli wynikającymi z umowy. 

11.7. Wszystkie powyższe postanowienia wskazują katalog możliwych zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

XXI. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.  

Adres strony internetowej Zamawiającego na której jest udostępniona SIWZ i ogłoszenie o 

zamówieniu: www.pugknidzica.com.pl. Korespondencję przesyłaną drogą mailową należy kierować 

na adres e-mail: sekretariat@pugknidzica.com.pl 

 

XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA 

MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich. 

 

XXIII. WARTOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

 

XXV. ZAŁĄCZNIKI  

 

Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa. 

Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia . Wymagania techniczne.  

Załącznik nr 3 Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. 

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy wraz z wzorami załączników. 

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych robót budowlanych. 

Załącznik nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

Załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowne. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA . WYMAGANIA TECHNICZNE. 

 

1. WĘZŁY CIEPLNE 

Spis treści 

 

1 Wstęp  

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

 1.4 Określenia podstawowe  

2. Materiały  

 2.1 Wymienniki  

 2.2 Elektroniczny regulator pogodowy   

 2.3 Zawory regulacyjne  

 2.4 Napędy 3 punktowe dla c.o.  

 2.5 Zawory różnicy ciśnienie i przepływu  

 2.6 Pozostała armatura  

 2.7 Elementy pomiarowe  

 2.8 Rurociągi  

3. Połączenia rur instalacyjnych węzła ciepłowniczego  

 3.1 Połączenia gwintowane  

 3.2 Połączenia spawane  

4.  Montaż  

 4.1 Montaż rurociągów  

 4.2 Montaż urządzeń  

 4.3 Montaż armatury  

 4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne  

 4.5 Wykonanie izolacji ciepłochronnej  

5. Sprzęt  

6. Transport  

7. Wykonanie robót  

8. Kontrola jakości robót, badania i odbiór  

9. Przepisy związane  
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych sanitarnych związanych z montażem kompaktowych węzłów cieplnych w Nidzicy                      

w następujących obiektach: 

kW

1 2 5 6 7

1 Kościuszki 11 50,0 Pozostali

2 1-go Maja 15A 55,00 SM "Odbudowa"

3 1-go Maja 17A 55,00 SM "Odbudowa"

4 1-go Maja 25A 55,00 SM "Odbudowa"

5 Ogrodowa 4 55,00 SM "Odbudowa"

6 Warszawska 21 60,0 SM "Odbudowa"

7 Kościuszki 9 60,0 ZBM

8 Warszawska 13 60,0 ZBM

9 Warszawska 15 60,0 ZBM

10 1-go Maja 34 70,00 SM "Odbudowa"

11 1-go Maja 32A 70,00 Wspólnota

12 1-go Maja 32B 70,00 Wspólnota

13 Liceum Jagiełły 2 70,00 SP

14 1-go Maja 32 80,00 Wspólnota

15 1-go Maja 34A 80,00 Wspólnota

16 1-go Maja 34B 80,00 Wspólnota

17 Kościuszki 3 100,0 ZBM

18 Warszawska 25 100,0 Pozostali

19 Przedszkole nr 2, 1-go Maja 36 110,00 UM

20 1-go Maja 23 110,00 SM "Odbudowa"

21 Kościuszki 4 110,0 SM "Odbudowa"

22 Kościuszki 5 110,0 SM "Odbudowa"

23 Kościuszki 5A 110,0 SM "Odbudowa"

24 Kościuszki 5B 110,0 SM "Odbudowa"

25 Kościuszki 5C 110,0 SM "Odbudowa"

26 Rataja 9 110,0 SM "Odbudowa"

27 XXX-lecia 1.1 120,0 SM "Odbudowa"

28 Kościuszki 1 120,0 ZBM

29 Warszawska 2 120,0 ZBM

30 Warszawska 2A 120,0 ZBM

31 Technikum Jagiełły 3 120,0 SP

Odbiorca energii 

cieplnej

Źródło zasilania 

po modernizacji

Moc obliczeniowa 

węzła cieplnego LP Adres

Indywidualne 

węzły 

wysokoparametro

we podłaczone do 

projektowanej sieci 

cieplnej. 

Węzły Wiszące
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32 Warszawska 10 140,0 SM "Odbudowa"

33 Słowackiego 2 140,0 SM "Odbudowa"

34 Warszawska 12B 140,0 SM "Odbudowa"

35 XXX-lecia 1.2 150,0

36 XXX-lecia 3.1 150,0 SM "Odbudowa"

XXX-lecia 10

XXX-lecia 10A

XXX-lecia 3.2

Kościuszki 2

39 Przedszkole nr 4 160,0 UM

Jagiełły 4

Urząd Skarbowy

Żeromskiego 4

Żeromskiego 4A

Warszawska 4A

Warszawska 4B

43 Mickiewicza 1 200,0 ZBM

Warszawska 12

Sklep

Warszawska 12A

45 Szkoła nr 1 Kopernika 1 240,0 UM

Warszawska 27

Warszawska 27A

Warszawska 16

Warszawska 16A

Warszawska 14

Warszawska 14A

Warszawska 14B

Warszawska 14C

Warszawska 14D

Warszawska 14E

Warszawska 14F

Al. Wojska Polskiego 11 SM "Odbudowa"

Al. Wojska Polskiego 11A SM "Odbudowa"

Al. Wojska Polskiego 11B SM "Odbudowa"

Al. Wojska Polskiego 11C SM "Odbudowa"

Al. Wojska Polskiego 11D SM "Odbudowa"

Al. Wojska Polskiego 5 Wspólnota

Al. Wojska Polskiego 5A Wspólnota

1-go Maja 22 SM "Odbudowa"

1-go Maja 22A SM "Odbudowa"

1-go Maja 22B SM "Odbudowa"

38 160,0 SM "Odbudowa"

44 220,0

37 150,0

41 160,0

42 200,0

40 160,0

SM "Odbudowa"

SM "Odbudowa"

SM "Odbudowa"

48 1 100,00
Węzeł grupowy Al. 

Wojska Polskiego 11D

SM "Odbudowa"

Pozostali

SM "Odbudowa"

46 400

47

Węzły Stojące

Indywidualne węzły 

wysokoparametrowe 

podłaczone do 

projektowanej sieci 

cieplnej. 

US

630,0

SM "Odbudowa"
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1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji - kontroli, i jakości robót.  

* ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach 

wykonawstwa robót. 

*  ST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

montaż kompaktowych węzłów cieplnych jednofunkcyjnych w obiektach wymienionych w pkt 1.1. 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest integralną częścią projektów technicznych.  

Niniejsze wytyczne związane są z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 demontaż zbędnych urządzeń, rurociągów i armatury, 

 montaż kompaktowego węzła cieplnego, 

 montaż urządzeń poza kompaktem, 

 montaż rurociągów, armatury, 

 badania instalacji, 

 zabezpieczenie antykorozyjne, 

 wykonanie izolacji termicznej, 

 próby i regulacja działania, 

 roboty budowlane i elektryczne w pomieszczeniach węzłów. 

 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i należy rozumieć je 

w każdym przypadku następująco: 

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę, 

certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi, 

część wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. Część 

wewnętrzna instalacji zaczyna się za zaworami odcinającymi tą część od części zewnętrznej instalacji 

lub źródła ciepła, 

część zewnętrzna instalacji - część instalacji ogrzewania znajdująca się poza ogrzewanym 

budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza tym budynkiem i nie ma 

przetwarzania parametrów czynnika grzejnego pomiędzy tym źródłem i częścią wewnętrzną instalacji, 

deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami                                

i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy), 

 Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami

 służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,

 rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem, 

 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
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Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru, 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera, 

nawiew bezpośredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezpośrednio z zewnątrz 

budynku przez otwór wykonany w zewnętrznej ścianie lub przez nieszczelności stolarki okiennej, 

nawiew pośredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczeń sąsiednich przez 

drzwi wewnętrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnętrznych, 

odpowietrzanie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 

elementy instalacji ogrzewań wodnych, 

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych               z 

prowadzeniem Budowy, 

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

przewód nawiewny - przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia, 

rura osłonowa - przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem 

czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacyjny, 

rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót, 

samoczynny zawór odpowietrzający -  zawór samoczynnie usuwający lub doprowadzający 

powietrze do instalacji ogrzewania wodnego, 

urządzenia kontrolno-pomiarowe  -  urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania, 

węzeł cieplny – zespół urządzeń służących do: przekazywania energii cieplnej, przetwarzania 

temperatury  i ciśnienia czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tych parametrów oraz strumienia 

czynnika grzejnego, ewentualnej rejestracji wymienionych wielkości oraz zabezpieczenia instalacji 

przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia i temperatury, 

woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania, 

woda sieciowa – woda wypełniająca sieć ciepłowniczą dostarczającą dla wody instalacyjnej ciepło 

poprzez przetwarzanie parametrów w węźle ciepłowniczym, 

ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie 

może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji, 

urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację centralnego ogrzewania 

wodnego lub parowego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur lub tylko ciśnień, 

naczynie wzbiorcze – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń wodną od 

przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury               

w ustalonych miejscach instalacji centralnego ogrzewania. 
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2. Materiały 

Zaoferowane urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, nie pochodzące z leasingu ani nie 

używane w jakikolwiek inny sposób oraz muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego 

producenta węzłów. Weryfikacja tego wymogu zostanie przeprowadzona na etapie dostawy węzłów. 

Węzły powinny posiadać oznakowanie zgodności CE i spełniać wymogi ustawy z dnia 15.12.2006r. o 

zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. dnia 

29.12.2006 r., Dz.U. 06.249.1834. 

Węzeł kompaktowy - wg opisu technicznego dokumentacji projektowej i „Zestawienia urządzeń               

i armatury w węźle”.  

Wymagana jest dostawa węzła kompaktowego spełniającego warunki: 

 montowanego (składanego) w fabryce producenta węzłów, 

 dostarczanego w całości, jako wyrób gotowy do podłączenia ,  

 zaopatrzonego w Dokumentację Techniczno - Ruchową,  

 zawierającego oświadczenie producenta o wytworzeniu węzła zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

Wymaga się, aby węzły były wykonane na konstrukcji umożliwiającej podział węzła na moduły (np. 

możliwość odkręcenia modułu zasilania wysokich parametrów). 

Konstrukcja węzła musi umożliwiać swobodny dostęp do zainstalowanych urządzeń, celem ich 

obsługi, wymiany lub naprawy. 

Konstrukcja (podstawa) węzła ma być wykonana z zamkniętych profili stalowych ocynkowanych lub 

malowanych proszkowo. 

Konstrukcja węzła powinna być tak zaprojektowana, aby zainstalowane wymienniki nie były 

obciążone na króćcach – konieczne jest zastosowanie podstawy wsporczej pod wymiennikiem. 

W celu umożliwienia prawidłowego wypoziomowania konstrukcji nośnej węzła należy zastosować 

regulowane (poprzez gwint) nóżki wykonane ze stali nierdzewnej. 

Rozdzielnica elektryczna powinna posiadać obudowę z klasą IP66 i być wyposażona w zabezpieczenia: 

zwarciowe, różnicowo-prądowe (ΔIN = 30 mA), łączniki pracy pomp,  z możliwością wyboru systemu 

sterowania (auto, ręcznie), sygnalizację stanu pracy pomp, wyłącznik rozdzielnicy. Osobne 

prowadzenie przewodów sygnałowych (kable ekranowane) i zasilających. 

Automatyka węzła (regulator pogodowy, czujniki temp.) wraz z elementami wykonawczymi (zawory 

regulacyjne, napędy) jednego producenta. Ze względu na ograniczone możliwości kadrowe nie 

dopuszcza się do stosowania sterowników swobodnie programowalnych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013.492) ze względu na ograniczenie 

eksploatacji ciepłociągów do temperatury max 40ºC węzeł o konstrukcji stojącej musi posiadać 

kompletną izolację tzn. wyposażony w łupiny izolacyjne z pianki  PUR  odpornej na temp. minimum 

125˚C i współczynniku λ≤0,029W/mK. Zaleca się zastosowanie izolacji wielokrotnego użytku 

zabezpieczonej pierścieniami blokującymi lub klamrami stalowymi w taki sposób, aby jej wielokrotny 

montaż i demontaż nie spowodował uszkodzeń pianki i klamr zamykających. Całość węzła należy 

zaizolować gotowymi kształtkami przystosowanymi do poszczególnych urządzeń węzła, takich jak, 

rurociągi, zawory kulowe, filtry siatkowe, zawory regulacyjne, kolana rur. Wymienniki i pompy wg 

oryginalnej izolacji producenta tych urządzeń.  

W celu weryfikacji wymagane jest  załączenie karty katalogowej dla wszystkich elementów izolacji. 

Producent węzłów musi posiadać normę ISO 9001 w zakresie jakości produkcji węzłów cieplnych, 

ponieważ system ten zapewnia zachowanie wymaganej jakości zamawianych kompaktowych węzłów 

cieplnych i powtarzalności produkcji tych węzłów oraz normy ISO 14001 w zakresie systemu 

zarządzania projektowanie i wytwarzanie węzłów cieplnych. Zarządzanie środowiskowe dotyczy 
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planowania, organizowania, motywowania i kontroli działań, w wyniku czego ulega zmniejszeniu 

negatywny wpływ organizacji na środowisko. Producent węzłów musi posiadać stosowne 

uprawnienia do oznaczania swoich wyrobów znakiem zgodności CE, który dopuszcza urządzenie do 

obrotu na terenie UE. Wykonawca wystawiający deklarację zgodności CE potwierdza, że w jego firmie 

proces przygotowania produkcji kompaktowego węzła jak i jego produkcja odbywa się ściśle wg  

ustawy z dnia 15.12.2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw Dz. U. dnia 29.12.2006 r., DZ.U. 06.249.1834 z późniejszymi zmianami. Producent 

węzłów spełnia wymagania określone w normie zharmonizowanej z Dyrektywą PED tj. PN-EN 13480 

dotyczące przemysłowych instalacji rurociągowych i zamocowań, łącznie z systemami 

bezpieczeństwa, wykonanych z materiałów metalowych, mając na względzie zapewnienie bezpiecznej 

eksploatacji. Zamawiający wymaga, aby kompaktowe węzły cieplne posiadały znak CE, ponieważ 

Wykonawca bierze wtedy odpowiedzialność za produkt zgodnie z ustawą. (Wymagane załączenie 

aktualnego certyfikatu CE nadanego przez jednostkę Notyfikacyjną).  

Ze względu na obecne doświadczenia Zamawiającego oraz zróżnicowane wielkości pomieszczeń i dróg 

transportu węzła wymagana jest wizja lokalna we wszystkich pomieszczeniach węzłów, jako warunek 

konieczny przystąpienia do przetargu. 

2.1 Wymienniki 

Wymienniki c.o. płytowe  lutowane o następujących parametrach: 

 wymienniki muszą posiadać podstawę umożliwiającą instalację wymiennika na konstrukcji 

wsporczej węzła, 

 nie dopuszcza się stosowania wymienników z króćcami do wspawania - dotyczy króćca 

bezpośrednio wychodzącego z wymiennika,  

 w celu ograniczenia strat ciśnienia na króćcach wymiennika wymagana minimalna średnica 

króćca DN25mm,  

 w przypadku awarii wymiennika producent musi zagwarantować podjęcie reakcji serwisowej w 

terminie do 72 godzin od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, 

 maksymalne ciśnienie nominalne min. 16 bar, 

 na karcie doboru wymienników powinny znajdować się: 

a) szkic wymiennika wraz ze schematem podłączeń wymiennika, 

b) wymiary wymiennika, 

c) klasa wymiennika zgodna z PED (klasyfikacja wymienników ciepła na kategorie wg 

Dyrektywy dotyczącej Urządzeń Ciśnieniowych (PED) 97/23/EC). 

2.2 Elektroniczny regulator pogodowy – wymagania: 

 funkcja uzupełniania zładu automatyczna z powrotu wody sieciowej z wodomierzem 

skrzydełkowym wody ciepłej realizowany poprzez regulator pogodowy z przetwornikiem 

ciśnienia i zaworem elektromagnetycznym dla obiegu c.o. Zabezpieczenie uzupełnienia 

zładu ciśnieniowe oraz czasowe realizowane przez regulator pogodowy. 

Parametry regulatora: 

 zasilanie: sieć jednofazowa 230V, 

 blokady nastaw przed ingerencją osób niepowołanych poprzez wyjęcie blokady regulatora w 

postaci odpowiedniego klucza aplikacji, 

 dopuszczalna temperatura otoczenia do 55oC, 

 stopień ochrony obudowy min. IP 41, 

 dla kanału c.o. typ regulacji / regulacja PI, 

 sygnały wejściowe czujników temp.: Pt 1000 (1000W/0oC), 

 automatyczna kontrola poprawnej pracy czujników, 
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 sygnały wyjściowe:  

a) triakowe wyjście krokowe z obciążalnością styków min. 0,2A przy napięciu 230Va.c., do 

sterowania zaworami, 

b) dwustawne wyjście przekaźnikowe z obciążalnością styków 2A, przy napięciu 230V,  do 

sterowania pompą, 

 zabezpieczenie siłowników przy pracy zaworów w pobliżu punktu zamykającego, 

 przejrzystość i łatwość programowania przygotowanego w języku polskim wraz                          z 

możliwością obsługi bezpośrednio z panelu regulatora, 

 wyświetlacz do odczytu parametrów programowanych i regulowanych, ich wartości, stanu 

regulatora i zaprogramowanych funkcji lub stanu elementów wykonawczych sterowanych 

przez regulator, 

 możliwość komunikacji z licznikiem ciepła/przepływomierzem poprzez zaciski wejść 

impulsowych i zaciski magistrali M-bus wyprowadzone bezpośrednio z obudowy regulatora,  

 ograniczenie przepływu/mocy w zależności od temperatury zewnętrznej ustawiane dla c.o., i 

stałowartościowe dla c.w.u. Działanie ogranicznika typ PI (proporcjonalno-całkujące).   

 możliwość odczytu nastawionej wartości ograniczenia przepływu/mocy i przepływu/mocy 

aktualnego na wyświetlaczu regulatora, 

 system monitoringu węzłów cieplnych z wykorzystaniem komunikacji w protokole Modus RTU 

(RS485) lub w protokole Modbus TCP poprzez gniazdo Ethernetowe - obie możliwości 

wbudowane w regulator pogodowy, 

 ograniczenie temperatury powrotu zależne od temperatury zewnętrznej, 

 możliwość łatwego rozszerzenia funkcjonalności regulatora o dodatkowe wejścia/wyjścia: 6 

dodatkowych wejść konfigurowalnych, 2 wejścia licznikowe (impulsów), 4 wyjścia 

przekaźnikowe, 3 wyjścia analogowe 0-10V, 

 harmonogram tygodniowy indywidualnie dla każdego dnia tygodnia i obiegu oraz plan 

świąteczny, 

 automatyczna zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie, 

 podtrzymanie zegara w przypadku zaniku napięcia, przez co najmniej 72 godziny. Ustawione w 

regulatorze parametry pamiętane są trwale nawet bez zasilania,  

 funkcja okresowego ćwiczenia pompy i zaworu regulacyjnego (uruchamiania) w celu uniknięcia 

zablokowania, 

 funkcja rejestrowania temperatur z podłączonych czujników temperatury. Rejestracja z 4 dni 

tzn. aktualny dzień i trzy pełne doby wstecz. Wyniki wyświetlane w postaci wykresu 

graficznego bezpośrednio na wyświetlaczu bez potrzeby dodatkowego osprzętu (np. 

komputera), 

 funkcje alarmowe wyzwalające załączenie styków przekaźnika alarmu od wystąpienia sytuacji 

alarmowej regulowanej temperatury lub kontrolowanego ciśnienia. Skalowanie ustawiane w 

regulatorze, 

 funkcja przeciwzamrożeniowa z ustawialnymi parametrami załączenia pompy od temperatury 

zewnętrznej i otwarcia zaworu regulacyjnego od temperatury w rurociągach.  

 funkcja antybakteryjna dla c.w.u. z ustawianą temperaturą przegrzewu, czasem działania, dniem 

i czasem załączenia, 

 przegląd na wyświetlaczu odczytów wartości temperatur z wszystkich wejść czujników 

temperatury, 

 możliwość automatycznego uzupełniania zładu w połączeniu z odpowiednią aplikacją wraz z 

kontrolą czasowa i ciśnieniową procesu. 
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2.3 Zawory regulacyjne gwintowane o parametrach: 

 ciśnienie nominalne 2,5 MPa, 

 temperatura maksymalna 150°C, 

 zakres regulacji ³ 50:1, 

 max. ciśnienie zamykające 16 bar, 

 odciążony hydraulicznie, 

 charakterystyka zaworu split, 

 normalnie otwarty, 

 gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej, 

 korpus z brązu Rg (CuSn5ZnPb), 

 połączenie gwint zewnętrzny, 

 maksymalna odległość od osi zaworu do krańca siłownika max.229 mm. 

2.4 Napędy 3 punktowe dla c.o. o parametrach: 

 napęd elektromechaniczny,  

 bezpośredni i prosty montaż siłownika na zaworze bez dodatkowych elementów 

pośredniczących (np. adapterów, łączników itp.), 

 napięcie zasilania 230 V a.c., 

 temperatura otoczenia 55°C, 

 IP 54, 

 zabezpieczenie przeciążeniowe siłownika w przypadku zablokowania zaworu, 

 możliwość ręcznego ustawienia zaworu za pomocą pokrętła na siłowniku,  

 po zdemontowaniu siłownika z zaworu zawór musi pozostać w pozycji pełnego otwarcia, 

 regulacja płynna, sygnał sterujący trójpunktowy (trójwartościowy). 

2.5 Zawory różnicy ciśnień i przepływu min PN16 o parametrach: 

 różnica ciśnień nastawialna w zakresie np. 0.2 – 1 bar, 

 zawory odciążone ciśnieniowo lub dopuszczalne Dp na zaworze dla DN15-25 min 12 bar, dla 

DN32-50 min 16 bar, 

 przeciek zaworu do 0.5 % Kvs, 

 gniazdo ze stali nierdzewnej/grzyb z metalu nie ulegającemu korozji, 

 mierniczy spadek ciśnienia =0,2bar, 

 montaż na rurociągu powrotnym. 

 należy do każdej średnicy regulatora różnicy ciśnień i przepływu przyporządkować 

odpowiednie wartości Kvs  

DN Kvs 

15 1,6; 2.5; 4 

20 6,3 

25 8.0 

32 10 

40 20 

50 25 

 

2.6 Pozostała armatura – zawory odcinające o połączeniach spawanych lub kołnierzowych po stronie 

sieciowej i gwintowane kulowe po stronie instalacyjnej; samoczynne odpowietrzniki. 
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2.7 Elementy pomiarowe 

 termometry proste lub kątowe, 

 manometry wskazówkowe, 

 wodomierze wielostrumieniowe, 

 ciepłomierze ultradźwiękowe. 

2.8 Rurociągi  

Po stronie wody sieciowej stosować rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 łączone przez 

spawanie, po stronie wody instalacyjnej centralnego ogrzewania stosować rury stalowe ze szwem wg 

PN-79/H-74244, łączone przez spawanie. 

Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) przewody należy prowadzić                   

w tulejach ochronnych. Przewody należy mocować do ścian i stropów za pomocą haków lub 

uchwytów. Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać dla rur stalowych czarnych zgodnie z 

instrukcją KOR-3A, czyścić rury ręcznie szczotkami stalowymi z odrdzewieniem, malować dwukrotnie 

farbą kreodurową. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury poddawane tzw. odbiorowi, oraz 

rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na budowie składować na 

oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas w oddzielnych 

stosach. 

Pozostałe urządzenia i materiały węzła wg opisu technicznego dokumentacji projektowej i 

„Zestawienia urządzeń i armatury poza węzłem”. 

 

3. Połączenia rur instalacyjnych węzła ciepłowniczego 

3.1. Połączenia gwintowane 

Połączenia gwintowane stosuje się do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu średniego           

i ciężkiego przy ciśnienie roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze 115 °C, jak 

również z armaturą gwintowaną i przyrządami kontrolno-pomiarowymi. Gwinty na końcach rur 

winny być nacięte i odpowiadać odpowiedniej normie. Dokładność nacięcia sprawdza się poprzez 

nałożenie odpowiedniej złączki. 

Połączenia gwintowane uszczelnia się za pomocą taśmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty. 

3.2.  Połączenia spawane 

Połączenia spawane winny być wykonywane dla rurociągów ciśnieniowych. Spawanie i szczepienie 

rurociągów winny być wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami 

dozoru technicznego. Podczas spawania temperatura spawania nie powinna być mniejsza od zera. 

Dopuszcza się wykonywanie spawania rurociągów klasy 4 w temperaturze -5°C elementów ze stali 

niskostopowej i o zabezpieczonych złączach przed wpływem warunków atmosferycznych i przed 

szybkim stygnięciem. 

Przy spawaniu stali stopowych skłonnych do hartowania się elementów o dużej grubości należy 

stosować technologię z podgrzewem wstępnym i dogrzewaniem. 

 

4. Montaż 

4.1 Montaż rurociągów 

 rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie, 

 przed układaniem przewodów należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur 
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pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać, 

 rurociągi należy montować na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obciążały króćców 

przyłączeniowych do armatury, 

 powrotny rurociąg powinien znajdować się nie niżej niż 30 cm nad podłogą,  

 przewody w miejscach przejścia należy prowadzić na wysokości min. 2,0 m licząc od spodu 
izolacji cieplnej. 

4.2 Montaż urządzeń 

 urządzenia powinny być montowane w miejscu określonym w projekcie, zgodnie z 

zaleceniami zamieszczonymi w instrukcjach montażu i obsługi, 

 urządzenia powinny być montowane w taki sposób, aby ich ciężar nie był przenoszony na 

rurociągi, 

 wymienniki ciepła należy montować za pomocą połączeń rozłącznych od strony sieci 

ciepłowniczej i instalacji, 

 pompy powinny być zamontowane w sposób zabezpieczający przed przenoszeniem drgań na 

konstrukcję budynku i instalację. W zestawach wielopompowych równoległych między 

króćcem tłocznym pompy a zaworem odcinającym powinien być zamontowany zawór 

zwrotny. Na króćcach ssawnym i tłocznym pomp lub na rozdzielaczach należy zamontować 

manometry, 

 odmulniki i filtry należy instalować na rurociągu zasilającym z sieci ciepłowniczej przed 

elementem redukującym parametry nośnika ciepła dla węzłów bezpośrednich                           i 

wymiennikowych oraz na rurociągu powrotnym z instalacji centralnego ogrzewania. 

 w celu umożliwienia oczyszczenia, remontu lub wymiany odmulnika i filtra należy zapewnić 

możliwość wyłączenia ich za pomocą zaworów odcinających, 

 zastosowane urządzenia muszą posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa lub 

deklarację zgodności, 

 płukanie próby i rozruch instalacji oraz urządzeń wykonać zgodnie z „Wytycznymi 

technicznymi wykonania i odbioru” t II oraz DTR urządzeń w obecności wykonawcy                   

i użytkownika, 

 instalacje przewidziane w projekcie zabezpieczające prace węzła ciepłowniczego muszą być 

sprawne i okresowo poddawane przeglądom i konserwacji, 

 na ssaniu i tłoczeniu pomp należy zamontować manometry, 

 zastosowane urządzenia muszą posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa lub 

deklarację zgodności. 

4.3 Montaż armatury 

 przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy na korpusie nie występują widoczne 

pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnątrz czysta, 

 armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny                    

z kierunkiem przepływu czynnika w przewodzie, 

 armatura i osprzęt powinny być montowane tak, aby ich ciężar nie był przenoszony na 

rurociągi, 

 aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować po uprzednim sprawdzeniu 

prawidłowości działania, w miejscach łatwo dostępnych i w sposób zabezpieczający przed 

przypadkowym jej uszkodzeniem.  

4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 

 po wykonaniu prób wszystkie rurociągi należy zabezpieczyć przed korozją. 
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 zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 „Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne”, podłoże należy przygotować do malowania poprzez 

oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia czystości wg PN-70/H-97050 „Ochrona przed 

korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania”, 

 z uwagi na zawartość w farbach palnych i toksycznych składników, podczas malowania należy 

przestrzegać obowiązujące przepisy p. poż. i bhp, szczególnie przy pracy                       w 

pomieszczeniach zamkniętych. 

4.5 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 Rurociągi poza węzłem kompaktowym zaizolować należy otulinami termoizolacyjnymi                        

z płaszczem ochronnym, 

 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu urządzenia lub odcinka 

rurociągu, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

 Rurociągi poza węzłem kompaktowym należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi                     

z płaszczem ochronnym o grubościach podanych w poniższej tabeli (minimalne grubości 

izolacji na przewodach sieci ciepłowniczej, instalacji centralnego ogrzewania w 

pomieszczeniach z temperaturą obliczeniową t>12oC. 

Średnica 

nominalna 

rurociągu 

DN 

Grubość obliczeniowej warstwy izolacji (mm) przy temperaturze przesyłanego 

czynnika 

Sieć 130/70 oC 

zasilanie 

Sieć 130/70 oC 

powrót 

Inst. c.o. 90/70 oC 

zasilanie 

Inst. c.o. 90/70 oC 

powrót 

25 30 30 20 20 

32 35 35 25 25 

40 40 40 25 25 

50 40 40 25 25 

65 45 45 30 30 

80 50 50 35 35 

100 55 55 40 40 

125 60 60 45 45 

 

 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 

styków elementów warstwy dolnej, 

 Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 

dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 

cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 

powłoką antykorozyjną, 

 Wszystkie prace izolacyjne mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi, 

 Rurociągi oznakować wg normy PN-70/M-01270 przez malowanie pasków identyfikacyjnych i 

kierunku przepływu. 

 

5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
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zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym 

przez Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany              

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska                           

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

6. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie 

przewidzianym w kontrakcie. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

stalowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur  i  złączek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Transport urządzeń może odbywać się dowolnymi środkami transportu (najlepiej krytymi).  

W czasie transportu powinny być zabezpieczone przed nadmiernymi wstrząsami oraz przed 

możliwością uszkodzeń i zanieczyszczeń. Przenoszenie urządzeń powinno być realizowane w 

zależności od ich ciężaru ręcznie lub z użyciem podnośnika, z zachowaniem wymogów przepisów BHP. 

Urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, w sposób zabezpieczający 

przed działaniem wpływów atmosferycznych i innymi czynnikami działającymi korodująco. Na czas 

składowania i transportu należy króćce zabezpieczyć przed dostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza  

poprzez wyposażenie króćców w odpowiednie zaślepki. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę, łączniki             

i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych                          

w pojemnikach. Otwory armatury dostarczonej bez indywidualnego opakowania powinny być 

zaślepione. 

Wodomierze i armatura specjalna do automatycznej regulacji powinna być dostarczona w 

oryginalnych opakowaniach producenta. W czasie transportu i podczas przechowywania powinny być 

zabezpieczone przed drganiami a szczególnie przed wstrząsami. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu  w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny w powłokach PCW, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe. 
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Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 

nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 

powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

7. Wykonanie robót 

7.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane węzły ciepłownicze. 

7.2 Roboty demontażowe 

Roboty demontażowe w poszczególnych węzłach opisane są w projektach technicznych.  

Wymagania odnośnie robót demontażowych: 

 demontaż rurociągów i urządzeń w węźle cieplnym wykonywany będzie bez odzysku 

elementów (z wyjątkiem urządzeń które w dokumentacji projektowej zostały opisane jako 

urządzenia do wykorzystania), 

 przed demontażem urządzeń zasilanych energią elektryczną należy odłączyć zasilanie                  

w szafkach i skrzynkach rozdzielczych, 

 przed przystąpieniem do demontażu zaizolowanych przewodów i urządzeń należy 

zdemontować izolację wykonaną z wełny mineralnej w płaszczu gipsowo – klejowym, 

 rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki o długości pozwalającej na 

wyniesienie z budynku, 

 elementy osadzone w stropie i w ścianach należy wykuć i zdemontować, 

 materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 

najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania. 

7.3 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót wykonywania węzła cieplnego należy mieć przygotowane czyste 

podłoże betonowe. Przed przystąpieniem do robót wykonywania wentylacji należy uzupełnić tynki na 

ścianach pomieszczenia. 

7.4 Ogólne prace budowlano – montażowe 

Prace budowlano-montażowe w poszczególnych węzłach opisano w projektach technicznych. 

Dotyczą one m.in.: 

 wykonania oświetlenia elektrycznego, gniazda wtykowego, podlicznika elektrycznego, 

 wykonania wentylacji pomieszczeń węzła cieplnego, 

 wyrównania ścian i stropów, a następnie pomalowania,  

 wyrównania posadzki za pomocą szlichty cementowej, 

 wykonania kanalizacji. 

8. Kontrola jakości robót, badania i odbiór 

8.1 Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie                          

z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

część E Roboty instalacyjne sanitarne: węzły ciepłownicze, instalacje grzewcze. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania z danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
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uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

ponownie. 

8.2 Badanie i odbiór 

Badania odbiorcze węzła powinny być prowadzone w zakresie i według metodyki określonej PN-B-

02423 z podziałem na badania przy odbiorach częściowych i odbiorze końcowym. Ponieważ norma 

nie precyzuje metodyki niektórych badań istotnych dla oceny wykonawstwa i funkcjonowania węzła, 

w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część E Roboty instalacyjne: Węzły 

ciepłownicze uszczegółowiono zakres niektórych badań obejmujących m.in.: 

 badania szczelności węzła w stanie zimnym, które należy przeprowadzić przy zamkniętej i 

zaślepionej głównej armaturze odcinającej węzeł od źródła ciepła i instalacji odbiorczych, 

kolejno dla każdego wydzielonego obiegu funkcyjnego, 

 w przypadku gdy dwa obiegi funkcjonalne oddzielone są od siebie urządzeniem o dopuszczalnej 

różnicy ciśnienia mniejszej niż ciśnienie próbne, badanie szczelności dla tych obiegów należy 

przeprowadzić jednocześnie tak, aby dopuszczalna różnica ciśnienia dla tego urządzenia nie 

została przekroczona, 

 próby szczelności na zimno po stronie wody grzejnej ze źródła ciepła powinna być 

przeprowadzona dla ciśnienia próbnego, którego wartość powinna być określona przez 

projektanta,  

 próby szczelności na zimno po stronie czynników ogrzewanych zasilających instalacje c.o., c.w.u., 

c.t. powinny być przeprowadzane dla ciśnienia próbnego określonego dla tych instalacji (przez 

projektanta), 

 badania zaworów bezpieczeństwa. 

Badania węzła w stanie gorącym, podczas ruchu próbnego, powinny obejmować m.in.: 

 badanie przepływu czynnika grzejnego przez poszczególne funkcje węzła, 

 badanie wymienników ciepła przez pomiar temperatury na dopływie i wypływie czynnika 

grzejnego i ogrzewanego, 

 badanie działania zabezpieczeń termicznych instalacji o ograniczonej odporności termicznej 

poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury wody wypływającej do 

instalacji odbiorczej i obserwację zadziałania i utrzymania stanu zabezpieczenia, 

 badanie regulatora różnicy ciśnienia w oparciu o odczyty ciśnienia na manometrach 

umiejscowionych w pobliżu punktów impulsowych regulatora, 

 badania zaworów redukcyjnych poprzez wymuszenie zmian przepływu czynnika grzejnego i 

cykliczne odczyty ciśnienia za zaworem redukcyjnym, 

 badanie działania urządzeń automatycznej regulacji poszczególnych funkcji węzła poprzez 

cykliczne odczyty i rejestrację, w określonych przedziałach czasowych, temperatury zasilania 

poszczególnych instalacji,  

 pożądaną metodą badania działania urządzeń automatycznej regulacji jest automatyczna 

rejestracja ciągła temperatury w wybranych punktach obiegów funkcyjnych węzła, 

 badanie działania regulacji ręcznej (awaryjnej) zaworów regulacyjnych z siłownikami 

elektrycznymi. 

Odbiory częściowe węzła powinny obejmować m.in.: pomieszczenie, elementy i urządzenia których 

badania nie mogą być przeprowadzone przy odbiorze końcowym, lub wykonane prace, jeśli dalsze 

roboty w tym zakresie będą wykonywane przez inne osoby (firmę). 

Protokoły wykonanych badań odbiorczych powinny stanowić załącznik do końcowego protokołu 

odbioru węzła. 
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Węzeł ciepłowniczy powinien być przedstawiony do odbioru po spełnieniu określonych warunków, w 

tym m.in.: 

 zakończeniu wszystkich robót montażowych, 

 wypłukaniu, napełnieniu wodą i odpowietrzeniu wszystkich obiegów funkcyjnych, 

 dokonaniu badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

 zakończeniu uruchamiania węzła obejmującego w szczególności regulację montażową oraz 

badania na gorąco w ruchu ciągłym, podczas którego źródło ciepła zasilające węzeł zapewniało 

założone parametry czynnika grzejnego, 

 z pozytywnym wynikiem zakończono ruch próbny. 

W zakresie odbioru technicznego należy: 

 sprawdzić zgodność wykonania węzła z projektem technicznym i powykonawczym, 

 sprawdzić zgodność wykonania węzła z wymaganiami odniesionymi w projekcie do 

odpowiednich punktów STWiORB, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 

uzasadnienie konieczności ich wprowadzenia, 

 sprawdzić protokoły odbiorów częściowych, 

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

 uruchomić instalację węzła i sprawdzić osiągane parametry obliczeniowe. 

Przy końcowym odbiorze technicznym węzła powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

 projekt techniczny powykonawczy węzła z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 

 dziennik budowy, 

 potwierdzenie zgodności wykonania węzła z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami, 

 obmiary powykonawcze, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 protokoły badań odbiorczych, 

 dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów wykorzystanych 

do wykonania węzła, 

 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego, 

 instrukcje obsługi i gwarancja dla wbudowanych wyrobów, 

 instrukcja obsługi węzła ciepłowniczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

9. Przepisy związane  

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

PN-EN 13480-1:2005   Rurociągi przemysłowe metalowe. Część 1 Postanowienia ogólne. 

PN-EN 13480-2:2005   Rurociągi przemysłowe metalowe. Część 2 Materiały. 

PN-EN 10224:2006    Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych 

płynów wodnych - Warunki techniczne dostawy. 

PN-IS0 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie rur i kształtek do spawania. 

PN-B-01421:1990 Ciepłownictwo. Terminologia. 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania. 

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo – Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa                

i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-B-02423:1999  

 

Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-N-53820:1985 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania. 

PN-M-74001:1992 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru 

nominalnego). 

PN-H-02650:1989 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-N-01270-01:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

PN-N-01270-03:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników. 

PN-N-01270-04:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

BN-66/2215-01 Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych                     

i kątowych 90°. 

Dz. U. z 18 września 2015r  

poz. 1422. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 
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2. SIECI CIEPLNE 

 

Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w Nidzicy 

NR DZIAŁEK: 

obręb Nidzica-4 działki nr geod.: 4-17/2, 4-17/1, 4-18/1, 4-274/8, 4-274/9, 4-19/3, 4-22/2, 4-272, 

4-273/2, 4-26/12, 4-29/7, 4-281, 4-30/1, 4-30/2, 4-34/2, 4-34/1, 4-50/2, 4-37/1, 4-37/2, 4-38/1,              

4-39/1, 4-39/2, 4-40/1, 4-40/2, 4-228/1, 4-106/13, 4-106/14, 4-107/21, 4-107/2, 4-107/9,  4-

107/10, 4-107/22, 4-184, 4-107/20, 4-107/19, 4-107/24, 4-107/35, 4-106/19, 4-106/20, 4-106/18, 

4-102/2;  

obręb Nidzica-5 działki nr geod.: 5-207, 5-153/8, 5-153/9, 5-153/10, 5-142/6, 5-208, 5-93/26,  

5-93/27, 5-44/3, 5-92, 5-91, 5-197/1, 5-197/2, 5-95, 5-203/2, 5-56/6, 5-56/7, 5-3/3;  

obręb Nidzica-6, działki nr geod: 6-101, 6-102/1, 6-103/7, 6-103/6 6-103/5, 6-10/1, 6-12/3,                

6-14/1, 6-11, 6-10/2, 6-14/12, 6-7/5, 6-16, 6-17, 6-18/2, 6-18/1, 6-7/6, 6-156/2, 6-156/1, 6-157,               

6-1/14, 6-159/2, 6-159/1, 6-9/3.    

Jednostka ewidencyjna Nidzica-miasto 

Kod CPV: 

45111200-0 Roboty ziemne 

45100000-8 Roboty wstępne i przygotowawcze 

45112420-5 Wykopy  

45112600-1 Zasypywanie wykopów 

45111220-6 Wywóz ziemi i gruzu 

45232141-2 Zewnętrzne sieci cieplne  

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót                     

w zakresie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu 

realizacji i kontroli i jakości robót.  

* ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach 

wykonawstwa robót. 

*  ST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w Nidzicy i rozbiórką sieci cieplnej 

kanałowej na odcinkach wskazanych w dokumentacji technicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna 

związana jest  z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 roboty rozbiórkowe nawierzchni,  

 wykonanie wykopów, 

 zabezpieczenie mijanych kabli i przewodów, 

 roboty rozbiórkowe kanałów i komór ciepłowniczych, demontaż istniejących rurociągów (na 

odcinkach  wskazanych w dokumentacji technicznej), 
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 wykonanie podsypki pod rurociągi, 

 wykonanie obsypek wokół rurociągów z zagęszczeniem, 

 dostawa i montaż rur preizolowanych, 

 montaż rurociągów i armatury w pomieszczeniach węzłów cieplnych, 

 montaż studni zaworów odcinających oraz studni odwodnienia i odpowietrzenia sieci cieplnej, 

 płukanie rurociągów, próby ciśnieniowe, 

 izolacja połączeń, 

 usunięcie ewentualnych usterek, 

 inwentaryzacja powykonawcza, 

 zasypanie sieci, 

 odtworzenie nawierzchni. 

Do zakresu robót włączone są wszystkie niezbędne prace towarzyszące, jak również wszystkie roboty, 

które w myśl ustawy konieczne są do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujących sieci i 

przyłączy cieplnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Plac budowy – tereny zajęte pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostępnione przez 

Zamawiającego dla wykonania robót. 

Inspektor Nadzoru - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 

oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również w odbiorze gotowego obiektu. 

Wykonawca– firma wybrana w drodze postępowania przetargowego, zakontraktowana umową, 

wykonująca roboty budowlane w ramach kontraktu. 

Rurociąg – rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami, elementami 

przyłączeniowymi, uszczelnieniami. 

Sieć cieplna – układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi. 

Preizolowana sieć cieplna – układ rurociągów z rur, kształtek i elementów preizolowanych. 

Rura w płaszczu stalowym – system rurowy typu „stal w stali” 

Rura przewodowa – rura wewnętrzna rury i kształtki preizolowanej, przez którą ma przepływać 

czynnik grzejny. 

Rura osłonowa – rura zewnętrzna rury preizolowanej, chroniąca izolację cieplną i rurę przewodową 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią lub wpływem czynników atmosferycznych. 

Zespół złącza – kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek i elementów 

preizolowanych. 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu warstwy 

ziemi urodzajnej. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

według wzoru: 

Is = ρd/ρds 

gdzie: 

ρd- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3] 

ρds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona                     

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 

robotach ziemnych. 
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Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 

obiektem. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność                           

z dokumentacją projektową, ST, obowiązującymi przepisami prawnymi jak też poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

1.6. Informacje o terenie budowy 

Sieć będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana na terenie miasta w Nidzicy. Zakres robót 

budowlanych obejmuje wykonanie kompletnej budowy osiedlowej sieci cieplnej z przyłączami oraz                        

z pracami wykończeniowymi wg załączonej dokumentacji projektowej. 

1.7. Dokumentacja robót montażowych sieci cieplnej 

Dokumentację robót montażowych stanowią: 

 Projekt  budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nidzicy wraz z przyłączami, 

 niniejsza Specyfikacja Techniczna, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z dn. 

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 

badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza, obejmująca wcześniej wymienione elementy składowe 

dokumentacji robót wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadać warunkom pracy danej sieci i kontaktu                         

z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą być 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadać oznakowanie znakiem CE, co oznacza, 

że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są wyroby nie podlegające 

obowiązkowi oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, oraz  gwarancję producenta i instrukcje 

montażu obsługi. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiały do wykonania robót zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej.  

Wszystkie sieci zostały obliczone i sprawdzone pod względem wytrzymałościowym w oparciu o 

wytyczne technologii preizolowanych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemów rur 

preizolowanych, które będą spełniały warunki określone w SIWZ i niniejszym dokumencie.  
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W przypadku składania oferty w innym systemie preizolowanym (niż opisany w dokumentacji 

projektowej) do oferty należy dołączyć: 

 schematy montażowe sieci cieplnej , 

 zestawienie materiałów wraz z opisem oferowanych wyrobów, 

 obliczenia statyczne sieci cieplnej zgodnie z wymogami normy PN-EN 13941 

Zastosowane rozwiązania muszą spełniać wszystkie warunki techniczne wymagane przez 

Zamawiającego oraz być uzgodnione pisemnie z projektantem dokumentacji i załączone do oferty. 

W przypadku zmian, które będą wymagały zmiany pozwolenia na budowę obowiązkiem wybranego 

Wykonawcy jest opracowanie zamiennego projektu budowlanego oraz uzyskanie wszelkich 

wymaganych decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę. Nie dopuszcza się zmiany trasy ani 

geometrii sieci wynikających z projektu budowlanego. 

 

Cała sieć musi być wykonana na systemie preizolowanym jednego producenta, gdyż Zamawiający 

nie dopuszcza łączenia systemów preizolowanych. 

Rurociągi  

Sieć należy wykonać w technologii rur preizolowanych dla podziemnych sieci wody grzejnej, zgodnych 

z PN-EN 253, 448, 488, 489.  

System powinien się składać, z rury stalowej  połączonej z  poliuretanową  izolacją i  zewnętrznym 

płaszczem z polietylenu PE-HD (o dużej gęstości) bezpośrednio wytłaczanym na izolację 

poliuretanową. Zaleca się, aby rura preizolowana w zakresie średnic stalowych od DN 25 – 350 

posiadała warstwę antydyfuzyjną wykonaną z foli aluminiowej zmniejszającą straty ciepła w okresie 

eksploatacji sieci cieplnej. Folia aluminiowa musi być umieszczona w rurze preizolowanej pomiędzy 

izolacja poliuretanową a płaszczem PE-HD zgodnie z norma PN-EN 253. W piance poliuretanowej 

winny być wtopione przewody instalacji alarmowej impulsowej umożliwiającej wykrycie 

najmniejszych przecieków z rury przewodowej (stalowej). Odcinki proste rur preizolowanych 

powinny spełniać wymagania normy PN - EN 253. 

Do izolacji połączeń spawanych rur preizolowanych zaprojektowano mufy termokurczliwe radiacyjnie 

sieciowane (na całej długości) z klejem i mastyką uszczelniającą. Mufy termokurczliwe powinny 

posiadać także warstwę antydyfuzyjną wykonaną z foli aluminiowej. Nie dopuszcza się jakichkolwiek 

korków wygrzewanych na długości mufy. 

Stalowa rura przewodowa 

Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom norm: 

 PN-EN 10204+A1:1997 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli. 

 PN-EN 10217-1:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – Warunki 

techniczne dostawy - część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w 

temperaturze pokojowej z późniejszymi zmianami PN-EN 10217-1:2004/A1:2006, 

 PN-EN 10217-2:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – Warunki 

techniczne dostawy - część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie 

z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej z późniejszymi zmianami PN-EN 

10217-2:2004/A1:2006, 

 PN-EN 10217-5:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych – Warunki 

techniczne dostawy - część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych łukiem 

krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej z późniejszymi zmianami 

PN-EN 10217-5:2004/A1:2006, 

 PN-ISO 42000  Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na 
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jednostkę długości, 

 PN-EN 13480-2:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - część 2: Materiały, 

 PN-EN 13480-3:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - część 3: Projektowanie, 

 PN-EN  13480-4:2005  Rurociągi  przemysłowe  metalowe - część 4: Wykonanie i montaż 

 PN-EN  13480-5:2005  Rurociągi  przemysłowe  metalowe  -  część  5:   Kontrola i badania, 

 PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych 

rur zespolonych. 

 PN-EN 253:2009 Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół rurowy ze stalowej rury 

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

Inne wymagania: 

 nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury, 

 dopuszcza się stosowanie rur stalowych ze szwem wykonanych ze stali gatunku P235GH, wg 

PN-EN 10217-1, 

 końce wszystkich rur muszą być ukosowane zgodnie z normą PN-ISO 6761:1996, 

 rury stalowe muszą posiadać świadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1, 

 nie dopuszcza się stosowania rur o innych długościach niż 6 m, 12 m, 

 tolerancja długości rury stalowej powinna wynosić +15/-0 mm, 

 w celu zapewnienia optymalnej przyczepności pianki poliuretanowej wszystkie rury muszą być 

poddane dodatkowej obróbce śrutowania za pomocą śrutu stalowego, 

 nie dopuszcza się czyszczenia rur stalowych jedynie poprzez piaskowanie. 

Rura osłonowa i izolacja cieplna 

Rura osłonowa z polietylenu PE-HD wysokiej gęstości musi spełniać wymagania normy PN-EN 253. 

Izolacja poliuretanowa wszystkich elementów systemu (rury proste, kształtki, armatura i złącza) musi 

być wykonana z zastosowaniem systemów surowcowych bazujących na Cyklopentanie. Pianka 

izolacyjna użyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spełniać wymagania normy PN-

EN 253. Nie dopuszcza się stosowania systemów pienionych za pomocą freonów twardych, miękkich 

oraz za pomocą CO2. 

Producent rur preizolowanych musi posiadać badania żywotności systemu poliuretanowego 

wykonane zgodnie z normą PN-EN 253 wykazujące trwałość sztywnej pianki izolacyjnej minimum 30 

lat dla ciągłej temperatury pracy minimum +135°C. Wykonawca wraz z ofertą powinien przedstawić 

wyniki badań żywotności   systemu   poliuretanowego  wykonane  zgodnie  z  normą PŃ-EN 253 przez 

niezależną instytucję badawczą. W/w trwałość sztywnej pianki izolacyjnej (temperatura) musi być 

również zawarta w aktualnej aprobacie technicznej, którą należy załączyć do oferty. 

Producent rur preizolowanych musi posiadać badania współczynnika przewodzenia ciepła pianki 

poliuretanowej λ50 w temperaturze +50°C wykazujące współczynnik przewodzenia ciepła nie większy 

niż 0,024 W/mK przed starzeniem, natomiast po starzeniu nie większy niż 0,026 W/mK, przy gęstości 

pianki na rurze preizolowanej nie mniejszej niż 60 kg/m3. Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić 

świadectwo badania współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z pianki poliuretanowej własnej 

produkcji, przeprowadzonego  przez  akredytowane  laboratorium, wykonane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 253, potwierdzające ww. wymagania. Badanie ma być wykonane na rurze producenta 

systemu preizolowanego a także zawierać zgodnie z normą PN-EN 253: 

- wytrzymałość na ściskanie przed starzeniem i po starzeniu 

- ścinanie osiowe przed i po starzeniu. 
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Produkcja płaszcza osłonowego musi umożliwiać uzyskanie na skutek „koronowania” lub innego 

sposobu produkcji wysokiej przyczepności izolacji poliuretanowej do zewnętrznej rury osłonowej – 

minimalna przyczepność 70 mN/m na minimum 80% obwodu rury. Do oferty należy dołączyć 

protokół badań wewnętrznych producenta płaszcza.  

System alarmowy 

Rury preizolowane powinny posiadać przewody instalacji alarmowej impulsowej. System alarmowy 

powinien być zdolny wykryć i umożliwić zlokalizowanie wystąpienia najmniejszych przecieków z rury 

stalowej, poprzez pomiar wielkości oporu elektrycznego pomiędzy przewodami miedzianymi, a 

stalową rurą przewodową. 

Zamawiający wymaga aby w każdej dostarczonej rurze preizolowanej i wszystkich kształtkach 

preizolowanych były zamontowane 2 przewody instalacji alarmowej impulsowej. 

Kształtki i inne elementy preizolowane 

Łuki (kolana):  

W dokumentacji projektowej przyjęto kolana preizolowane prefabrykowane. 

W celu zmniejszenia ilości połączeń mufowych dopuszcza się wykonanie kolan  do średnicy płaszcza 

hdpe dn315 za pomocą złączy kolanowych termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie. Do oferty 

należy dołączyć badanie złącza mufowego wykonane zgodnie z norma PN-EN489 przez akredytowane 

laboratorium. 

Trójniki (odgałęzienia) 

Trójniki przewidziano preizolowane prefabrykowane prostopadłe z odgałęzieniem górnym. 

Zwężki 

Dopuszcza się do stosowania wyłącznie symetrycznych preizolowanych zwężek stalowych.  

Złącza 

Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489.  

Dopuszcza się do wykonania sieci mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie z wkładka 

aluminiowa umieszczoną miedzy pianka PUR a materiałem mufy. Mufy muszą być izolowane płynna 

pianką poliuretanową. Nie dopuszcza się jakichkolwiek otworów w mufie sieciowanej radiacyjnie 

Do oferty należy dołączyć badanie złącza mufowego wykonane zgodnie z norma PN-EN489 przez 

akredytowane laboratorium. 

Straty ciepła 

Wraz  z  ofertą  wymagane  jest  dostarczenie  obliczeń  strat  ciepła wykonane zgodnie z normą PN-EN 

13941:2006 lub PN-EN 15698-1 podające jednostkowe straty ciepła dla rurociągów o średnicach 

objętych zakresem oferty. 

Obliczenia należy wykonać dla następujących parametrów: 

 temperatura rurociągu zasilającego - 120°C, 

 temperatura rurociągu powrotnego - 55°C, 

 temperatura gruntu - +8°C, 

 przykrycie gruntem do wierzchołka rury płaszcza osłonowego - 1,0 m, 

 odległość pomiędzy płaszczami rur: 150mm – dla rur o średnicy płaszcza 90-225 

                   250mm – dla rur o średnicy płaszcza 250-560 

 współczynnik przewodzenia ciepła stali - 50,0 W/mK, 

 współczynnik przewodzenia ciepła izolacji - wg przedłożonych kopii badań, 

 współczynnik przewodzenia ciepła płaszcza PE - 0,40 W/mK, 
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 współczynnik przewodzenia ciepła gruntu -1,6 W/m 

 średnice rur przewodowych i grubości ścianek zewnętrznych zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Armatura odpowietrzająca, odwadniająca i odcinająca  

Zaprojektowano preizolowaną armaturę, spełniającą wymagania normy PN-EN 488:2015-12. 

Stosowana preizolowana armatura odcinająca powinna być przystosowana do pracy przy osiowych 

naprężeniach ściskających (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa. 

Armatura na odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiadać korpus i końcówki ze stali nierdzewnej 

(potwierdzone pisemnie wraz z ofertą). 

Armatura  na  odpowietrzeniach  i  odwodnieniach w górę musi posiadać dodatkowe uszczelnienie za 

pomocą nierdzewnej zaślepki gwintowanej. Armaturę do zamontowania na odpowietrzeniach                                  

i odwodnieniach niezbędną przy realizacji zadania, dostarczy Wykonawca robót. 

Warunki realizacji dostawy zaworów kulowych kołnierzowych lub z końcówkami do spawania do 

zamontowania w komorach - parametry pracy: 

 czynnik grzewczy - woda o temperaturze 120°C, 

 ciśnienie - 2,5 MPa, 

 kołnierze owiercone wg normy PN-87/H - 74710/05 jak dla ciśnienia - 2,5MPa, 

 średnica przelotu kuli zaworu, musi być taka sama jak średnica rurociągu, w który za-

montowany będzie zawór. 

 należy dostarczyć klucze lub pokrętła do zamykania lub otwierania zaworów odcinających. 

Jako obudowy trzpieni zaworów preizolowanych zaprojektowano studnie z bloczków betonowych z 

włazami żeliwnymi Ø800 klasy A15 , B125, C250 i D400 w zależności od terenu. 

Oznakowanie 

Znakowanie wyrobu powinno umożliwić bezpośrednie zidentyfikowanie: 

 producenta wyrobu (rury osłonowej i wyrobu preizolowanego), 

 datę produkcji (rury osłonowej i wyrobu preizolowanego), 

 nominalne wymiary (średnicę, grubość ścianki), 

 gatunek i rodzaj materiału (rury przewodowej i osłonowej). 

Inne 

 piasek na podsypkę i obsypkę rur, 

 taśma identyfikacyjna, 

 poduszki kompensacyjne, 

 rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zastosowane przy przejściu rurociągów sieci 

cieplnej pod jezdniami metodą rozkopu lub przecisku, 

 płozy montażowe do rur osłonowych i manszety uszczelniające. 

2.3. Składowanie materiałów 

Rury preizolowane należy przechowywać w położeniu poziomym, na specjalnych podkładach, w 

sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie wymagań BHP. Wysokość stosu rur nie może przekraczać wysokości określonych przez 

producenta elementów. 

Kształtki preizolowane należy przechowywać w sposób uporządkowany, na płaskiej powierzchni, np. 

na drewnianych paletach. Izolacja cieplna na końcówkach preizolowanych rur i kształtek powinna być 

zabezpieczona przed zawilgoceniem. Końce rur przewodowych należy zabezpieczyć przed 

wewnętrznym zanieczyszczeniem (korki zamykające). Nie należy wykonywać żadnych prac 

przeładowczych elementów preizolowanych przy temp. -10oC. 
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Wyroby i elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespołu złącza należy przechowywać 

ze szczególną starannością, zabezpieczyć przed zabrudzeniem i uszkodzeniami. Komponenty pianki 

poliuretanowej do wykonania izolacji cieplnej złącza, jak też wszystkie urządzenia instalacji 

alarmowej i pomiarowej należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze 

pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy komponentów. 

3. Sprzęt 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z Ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie 

organizacji robót. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                    

i zaakceptowany przez Inspektora. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być zmieniany bez jego 

zgody. 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych                            

i wykończeniowych. 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do 

wykonania robót ziemnych i wykończeniowych oraz odpowiedni sprzęt montażowy do systemu rur 

preizolowanych. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

Przestrzegać należy wytycznych określonych przez producenta rur preizolowanych. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i rodzaj 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST. Przy ruchu drogowym wszelaki sprzęt użyty do procesu budowlanego 

będzie spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie                 i innych parametrów technicznych. 

Zastosowane środki transportu muszą gwarantować bezpieczeństwo pracowników, osób trzecich oraz 

nie powodować pogorszenia jakości przewożonych i dowożonych wyrobów budowlanych. Sposób 

transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta. 

Przestrzegać należy szczegółowych wytycznych transportowania, rozładowywania i składowania 

elementów preizolowanych określonych przez producenta rur preizolowanych. 

Rury i elementy preizolowane można przewozić różnymi środkami transportu, zwracając uwagę na 

zabezpieczenie ich przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i przestrzegając następujących 

wymagań:            

 wysokość załadunku nie powinna przekraczać 1,5 m, 

 należy unikać przewożenia elementów preizolowanych w temperaturach ujemnych, 

 do rozładunku i układania elementów preizolowanych należy stosować różnego rodzaju 

zawiesia pasowe; nie dopuszcza się stosowania lin stalowych ani łańcuchów, 

 przy rozładunku nie wolno zrzucać elementów za środka transportu, 

 szczegółowe wytyczne transportowania, rozładowywania i składowania elementów 

preizolowanych są określone przez producenta rur preizolowanych i powinny być przekazane 

przy zakupie rur. 
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Podstawowe wymagania dotyczące składowania rur i elementów preizolowanych: 

 jeżeli elementy mają być składowane przez dłuższy okres, to należy je przechowywać w miejscu 

osłoniętym przed słońcem i opadami atmosferycznymi, 

 rury preizolowane należy składować według asortymentów wymiarowych, na równych 

powierzchniach tak, aby na całej długości stykały się z podłożem; rury można składować 

ułożone warstwami, w stosach o wysokości do 1,5 m, zabezpieczonych przed rozsuwaniem się, 

 kolana preizolowane należy składować na paletach według asortymentów wymiarowych; 

wysokość składowania do 1,5 m; kolana składowane w stosach należy układać tak, aby stykały 

się ze sobą jak największą powierzchnią, 

 trójniki preizolowane należy składować na paletach, podzielone według asortymentów 

wymiarowych; przy składowaniu w stosach trójniki układać tak, aby stykały się ze sobą jak 

największą powierzchnią; wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,5 m, 

 na rury przewodowe elementów preizolowanych podczas składowania powinny być założone 

osłony (dekle) zabezpieczające ich wnętrza przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, 

 elementy prefabrykowane: kolana, odgałęzienia, redukcje, zawory i inne należy przechowywać                 

w taki sposób, aby były zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zgnieceniem zewnętrznej rury 

polietylenowej oraz korozją wewnętrzną rury stalowej, 

 mufy należy przechowywać na paletach ustawione w pozycji pionowej zgodnie ze strzałką 

umieszczoną na poliuretanowej rurze ochronnej, w którą mufy są fabrycznie pakowane. Mufy 

należy przechowywać w taki sposób, aby były zabezpieczone przed wpływem promieniowania 

słonecznego i wysokiej temperatury mogących doprowadzić do trwałej deformacji muf, 

 nasuwki zaleca się składować w pozycji pionowej, według asortymentów wymiarowych, do 

maksymalnej wysokości 1,5 m; dopuszcza się składowanie nasuwek w pakietach po 10 szt. 

spiętych taśmą opakowaniową lub folią termokurczliwą, 

 końcówki i opaski termokurczliwe należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, by 

zabezpieczyć je przed wpływem promieni słonecznych i wysokiej temperatury. Końcówki i 

opaski należy przechowywać wraz z ochronną folią zabezpieczającą warstwę mastyki. Filc 

należy przechowywać w opakowaniach foliowych w zamkniętych pomieszczeniach w 

temperaturze 0-30°C o wilgotności 30-70%. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

obowiązującymi przepisami prawnymi i normami, Warunkami ITB  Sieci ciepłownicze z rur i 

elementów preizolowanych, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy 

montażu przestrzegać wytycznych producentów wyrobów budowlanych – rur, urządzeń i armatury 

oraz wymagań bhp i ppoż. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się                  

z dokumentacją projektową oraz zapoznać się z występującymi na terenie budowy urządzeniami 

podziemnymi i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia 

rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie 

powiadomić Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z kontraktem 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad wykonanych robót. 

Sieć cieplna będąca przedmiotem przetargu powinna odpowiadać warunkom eksploatatora sieci 

cieplnej określonym w niniejszej specyfikacji. 

Zmiany kierunku i odgałęzienia wykonać za pomocą preizolowanych kształtek. Kompensacja wy-

dłużeń cieplnych poprzez tzw. kompensację naturalną. Przy każdym załamaniu rurociągu lub od-

gałęzieniu winny być wykonane strefy kompensacyjne umożliwiające przemieszczanie się rurociągów 

preizolowanych wskutek wydłużeń cieplnych po ich zasypaniu w gruncie. Strefy kompensacyjne 

powinny być wykonane wg  instrukcji  montażu  producenta  rur  i elementów preizolowanych. Plan 

sytuacyjny z naniesionymi trasami modernizowanych odcinków sieci cieplnych zawierają projekty 

budowlane stanowiące załączniki do SIWZ. 

Studzienki i komory na trasie sieci cieplnej wykonać należy zgodnie dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 

Wykonawca robót zapewni kompleksową obsługę geodezyjną i poniesie jej koszty, obsługa geo-

dezyjna winna obejmować między innymi: 

 wytyczenie trasy projektowanej sieci w terenie z wyznaczeniem „reperu roboczego" i podaniem 

rzędnej jego wysokości, 

 wykonanie szkicu graficznego wytyczenia trasy z domiarami odległościowymi trójników, zała-

mań trasy (kolan) od istniejących budowli, budynków lub innych punktów (obiektów) stałych 

w obrębie projektowanej trasy sieci, 

 wyliczenie wraz z kierownikiem budowy lub robót rzędnych dna wykopu i jego głębokości                         

w miejscach załamań trasy sieci cieplnej, komór rozdzielczych oraz trójników lub innych 

elementów występujących w projektowanej sieci cieplnej, 

 potwierdzenie powyżej wymienionych czynności wpisem do dziennika budowy, 

 bieżąca kontrola geodezyjna montowanych rurociągów,  

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych sieci cieplnych wraz ze szkicem 

usytuowania (odległościami) poszczególnych złączy spawanych rurociągów.  

Inwentaryzacja winna być zgłoszona i zarejestrowana w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej                           

i Kartograficznej w Nidzicy. 

Na dzień końcowego odbioru zadania, Wykonawca dostarczy 4 egz. Inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej w formacie dwg. Wykonawca uiści opłaty 

związane z zajęciem terenu w zakresie niezbędnym do wykonania robót i rzeczywistym czasem ich 

wykonywania. Teren zajęty do wykonania zadania  winien  być  odtworzony  do  stanu  określonego                    

w   dokumentacji  ofertowej i protokolarnie przekazany poszczególnym właścicielom lub 

użytkownikom. 

Pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkoleni w zakresie technologii montażu systemu rur 

preizolowanych, z którego wykonywana będzie sieć cieplna - muszą posiadać świadectwa lub cer-

tyfikaty potwierdzające powyższe kwalifikacje (należy dostarczyć wykaz pracowników i kserokopie 

ich zaświadczeń). 

Pracownicy   Wykonawcy (Podwykonawcy) winni posiadać ubrania robocze z wyraźnym emblematem 

nazwy firmy wykonującej prace. 

5.2 Roboty przygotowawcze. Wykonanie wykopów 

Wykopy wykonywać mechanicznie lub ręcznie. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

roboty ziemne należy wykonywać wyłącznie ręcznie. Prace nie mogą naruszyć stateczności obiektów 

istniejących tj. budynków, elementów dróg i instalacji podziemnych. Roboty należy przeprowadzać z 

dużą ostrożnością ze względu na bogatą infrastrukturę podziemną występującą na tym terenie. 
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Na przewodach sieci energetycznych i 

telekomunikacyjnych zastosować dwudzielne rury osłonowe. Wykopy o głębokości powyżej 1,4 m 

należy umocnić palami szalunkowymi. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej 

dna wykopu: ± 5 cm. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z 

pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co 

najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z 

chwilą osiągnięcia głębokości większej ni 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 

20m. 

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na 

własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. W trakcie realizacji robót 

ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, umożliwiające odtworzenie 

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować 

nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. 

Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie 

celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie 

celowników należy sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem. Oś przewodu w wykopie powinna być 

wytyczona   i oznakowana. 

Roboty rozbiórkowe, demontażowe i ziemne 

 Rozbiórkę elementów utwardzenia istniejących nawierzchni chodników, wjazdów na posesje 

należy wykonać w sposób umożliwiający ponowne ich wbudowanie. Ubytek  elementów  

utwardzenia  nawierzchni  przy  jej   odtwarzaniu   dostarczy i uzupełni na własny koszt Wyko-

nawca robót. 

 Wykonawca we własnym zakresie uzgodni terminy wyłączeń i odbiorów kabli energetycznych, 

telefonicznych i teleinformatycznych oraz innego uzbrojenia w terenie krzyżującego się z 

trasami modernizowanych sieci oraz poniesie koszty z tym związane. 

 Wykonawca winien dokonać bilansu mas ziemnych urobku z wykopów, uwzględniając zasypki  

wykopów  po demontażu odcinków istniejących kanałów i komór. Nadmiar urobku ziemi z 

wykopów należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na odległość do 7,00 km. 

 Odpady wymagające utylizacji utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt 

utylizacji pokrywa wykonawca robót. 

 Wykonawca  dokona  wstępnej  selekcji   i   kwalifikacji   odpadów   powstałych w trakcie 

realizacji robót i przekaże je odpowiednim firmom zajmującym się zagospodarowaniem 

odpadów. 

 Koszty selekcji, załadunku, transportu i opłat za zdeponowanie pokrywa wykonawca robót. 

 Wykonać  zasypkę  wykopu  po  zdemontowanych  istniejących   kanałach wraz z dowiezieniem 

ziemi i zagęszczeniem warstwami. 

 Dowieźć i uzupełnić warstwę nawierzchniową ziemi urodzajnej grubości nie mniejszej niż 10 cm 

wraz z obsianiem trawą- odtworzenie nawierzchni trawników na trasie sieci cieplnej, które 

będą zajęte pod realizację robót. 

 Rurociągi  preizolowane pod jezdniami należy wykonać w rurach osłonowych z zastosowaniem 

płóz dystansowych i typowych manszet zamykających końcówki rur osłonowych. 

 Przejścia pod jezdniami należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami. 

 Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany będzie do zapewnienia dojazdu na po-
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szczególne posesje oraz zabezpieczenia przejść dla pieszych. Uzgodnienia terminów i okresów 

zajęcia wjazdów oraz ewentualne opłaty za zajęcia należą do Wykonawcy. 

 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego opracuje, uzyska wymagane uzgodnienia                     

i dostarczy Wykonawca robót oraz dokona zmiany organizacji ruchu drogowego w trakcie 

wykonywania robót, wynikających z opracowanego projektu i poniesie  koszty  z  tym  

związane.  Wykonawca  złoży  do  Urzędu Miejskiego w Nidzicy wnioski o zajęcie pasów 

drogowych ulic w zakresie niezbędnym do wykonania robót oraz dokona opłat z tym zwią-

zanych. 

 Wyłączenia z eksploatacji i spuszczenia wody z rurociągów modernizowanych odcinków sieci 

cieplnej dokona Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który winien wpłynąć do 

Zamawiającego co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót demontażowych 

sieci. 

 Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej wzdłuż trasy realizowanej sieci 

cieplnej, dlatego też w wycenie wykonania robót demontażowych i spawalniczych należy 

uwzględnić agregaty spalinowe prądotwórcze lub spawalnicze. 

 Pobór wody z miejskiej sieci wodociągowej do prób i płukania rurociągów sieci cieplnej 

Wykonawca winien każdorazowo uzgadniać z Zakładem Wodociągów w Nidzicy jak również 

poniesie koszty jej poboru i ewentualne zrzuty do kanalizacji. 

 Teren zajmowany pod realizację zadania powinien uwzględniać również powierzchnię 

przeznaczoną do składowania materiałów i elementów z których zadanie będzie wykonywane. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny istniejącej nawierzchni 

zajętego terenu, a wszelkiego rodzaju uszkodzenia naprawi na własny koszt. 

5.3 Roboty montażowe sieci cieplnej 

Ułożenie rurociągów 

Rurociągi sieci cieplnej należy układać na podsypce z piasku o granulacji 2 ÷ 10 mm, przy czym należy 

tu zastosować się do wymagań producenta systemu preizolowanego. Ułożenie rurociągów z 

wykorzystaniem naturalnej kompensacji. Zabezpieczenie kolan kompensacyjnych warstwami 

poduszek.. Zachować spadki i zagłębienia rurociągów pokazane na profilach podłużnych sieci 

zawartych w projektach budowlanych stanowiącym załącznik do specyfikacji. Strefy kompensacyjne  

wydłużeń  cieplnych, cięcia rur preizolowanych, odgałęzienia  oraz  przejścia  przez ściany komór i 

budynków, wykonać zgodnie z technologią producenta rur preizolowanych.  

Otwory dla przejść rurociągów przez ściany winny być wykonywane wiertnicą, zabrania się 

wykonywania otworów przez rozkuwanie ścian. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać jako 

szczelne, przy zastosowaniu specjalnych pierścieni uszczelniających. Końcówki sieci preizolowanych 

zakończyć za pomocą systemowych rękawów termokurczliwych. 

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę przed wbudowaniem każdorazowo powinny 

być poddane kontroli zewnętrznej i oceny wymaganej ich jakości oraz stanu czystości powierzchni 

wewnętrznych jak również poprawności działania systemu instalacji alarmowej. 

Wymienione powyżej roboty podlegają każdorazowo odbiorowi przez inspektora nadzoru                             

z potwierdzeniem poprzez wpis do Dziennika budowy lub sporządzenie stosownego protokołu. 

Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w projekcie budowlanym oraz 

dokumentacji producenta rur preizolowanych. 

Projektowane odgałęzienia sieci z rur preizolowanych winny być wykonane poprzez zastosowanie 

kształtek preizolowanych. 
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Spawanie rur przewodowych, kontrola i naprawa spawów powinny spełniać wymagania normy PN-

EN 489, oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych wyd. ITB,  a  także inne obowiązujące normy i przepisy, w tym w zakresie ochrony 

P.POŻ i BHP. Przed spawaniem wszystkie końce rur winny być ukosowane zgodnie z normą PN-ISO 

6761:1996. 

Do montażu i spawania rurociągów należy bezwzględnie stosować centrowniki. 

Wszystkie połączenia spawane rurociągów winny się mieścić w klasie R 2 jakości wykonania i muszą 

być potwierdzone pozytywnym protokółem badania spawów. Zastosowane badanie, winno być 

wykonane według odpowiedniej normy: 

 PN - 72/M - 69770 - Radiografia  przemysłowa.  Radiogramy  spoin  czołowych w złączach 

doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 

 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

radiogramów. 

 PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Postanowienia 

ogólne. 

 PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

wyników badań ultradźwiękowych. 

Zakres badań spoin dla oględzin zewnętrznych – 100%. W przypadku badań ultradźwiękowych                             

i radiograficznych, gdy doczołowe połączenia spawane znajdują się w miejscach niedostępnych (m.in 

przejścia pod drogami) badaniom należy poddać 100% połączeń.  W pozostałych przypadkach 

badaniom należy poddać 25% wykonywanych połączeń (chyba, że Inspektor Nadzoru poleci większą 

ilość kontroli). Kontrolę wykonać przed próbą ciśnieniową. 

Izolowanie połączeń spawanych 

Przed przystąpieniem do izolowania połączeń spawanych należy uzyskać pozytywny wynik badań 

radiograficznych lub ultradźwiękowych wykonanych spawów. Do izolacji połączeń spawanych rur 

preizolowanych zaprojektowano mufy termokurczliwe radiacyjnie sieciowane (na całej długości) z 

klejem        i mastyką uszczelniającą oraz wkładka antydyfuzyjną aluminiową. 

Instalacja alarmowa 

Połączenia    instalacji    alarmowej    impulsowej    winny    być    wykonane   zgodnie z załączonym 

schematem układu instalacji alarmowej. Należy sprawdzić ciągłość przewodów instalacji alarmowej 

oraz rezystancję izolacji w każdej rurze i kształtce preizolowanej przed ich zamontowaniem. 

Nie dopuszcza się stosowania w złączach mufowych jakichkolwiek elektronicznych komponentów 

systemu alarmowego. 

Wymagana rezystancja izolacji pianki rurociągu powinna wynosić co najmniej: 

 Rmin =10 MΩ na 1 km rurociągu preizolowanego przy napięciu pomiarowym wynoszącym 

24 V. 

 Rezystancja pętli powinna wynosić 1,2 - 1,5 Ω na każde 100 m drutu alarmowego. 

Po wykonaniu i uruchomieniu odcinków sieci należy dokonać sprawdzenia instalacji 

alarmowej przez serwis producenta rur preizolowanych potwierdzony protokółem. 

Montaż armatury 

Przy łączeniu armatury z rurociągiem należy zapewnić właściwy kierunek przepływu i kąt ustawienia 

trzpienia oraz dogodny dostęp dla obsługi i konserwacji. Montaż armatury wykonywać zgodnie z 

instrukcją jej producenta. Do wykonania połączeń kołnierzowych należy zastosować śruby o 

podwyższonej wytrzymałości, tj. klasy 10.9. 
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Zasypywanie sieci 

Na ustabilizowanej obsypce rurociągów wykonać zasypkę właściwą grub. ok. 20 cm, stabilizując ją 

ręcznie lub przy użyciu lekkich zagęszczarek. Na ustabilizowanej zasypce ułożyć taśmę ostrzegawczą 

oznaczającą trasą przebiegu sieci. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym, zagęszczając 

go mechanicznie warstwami usuwając duże kamienie, ostre gruzy i inne zanieczyszczenia. Pamiętać 

przy tym należy, iż w wykopach pod jezdniami, chodnikami, parkingami i wjazdami na poszczególne 

posesje należy dokonać całkowitej wymiany gruntu i badanie stopnia jego zagęszczenia. Przy 

wykonywaniu obsypki i zasypki rurociągów należy stosować się do wymagań i wytycznych 

producenta rur preizolowanych. 

Przed przystąpieniem do zasypywania rurociągów sieci należy: 

 dokonać odbioru zespołów złączy, 

 posprzątać i oczyścić wykopy z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić 

płaszcz rurociągu, 

 wykonać strefy kompensacyjne, 

 sprawdzić prawidłowość wykonania przejść przez przegrody budowlane, 

 wykonać obsypkę rurociągów piaskiem o granulacji 2 ÷ 10 mm z ręcznym wykonaniem jej 

zagęszczenia, 

 potwierdzić powyższe czynności wpisem do dziennika budowy. 

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna 

Rurociągi w komorach muszą być zabezpieczone antykorozyjnie przez oczyszczenie ich powierzchni 

do ll° czystości wg instrukcji KOR - 3A i pomalowanie farbami antykorozyjnymi termoodpornymi 

(min. 135°C), zgodnie z wymogami normy PN-85/B-02421. Grubość powłoki minimum – 160 µm. 

Izolację termiczną w komorach wykonać z wełny mineralnej grub. 90 mm z płaszczem z blachy stal. 

ocynkowanej grub. 0,75 mm z wykonaniem konstrukcji nośnej płaszcza izolacji. Kołnierze 

montowanej armatury winny być odsłonięte (nie zaizolowane). 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonywania wykopów, 

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2 Wymagania ogólne 

Roboty podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności z projektem, jakości wykonania, szczelności 

sieci i ich regulacji. Wykonawca powinien przeprowadzić badania kontrolne, a kopie ich wyników 

przedstawić Inspektorowi. 

6.3 Kontrola zgodności z dokumentacją i jakości wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie                         

i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-83/8836-02. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
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 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi                       

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności                 

i zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża, 

 badanie ewentualnego drenażu, 

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 

ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

 badanie głębokości ułożenia przewodów, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

 badanie ułożenia przewodów na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodów i spadku, 

 badanie połączeń rur (poprzez oględziny zewnętrzne) i radiograficzne, 

 badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 badanie radiograficzne spoin czołowych w złączach doczołowych zgodnie z PN-72/M-69770, 

 badanie czystości wnętrza rurociągów, 

 badanie wytrzymałości i szczelności rurociągów, 

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

6.4 Próby szczelności 

Próby szczelności należy przeprowadzić na odcinku długości nie przekraczającej 500m, na ciśnienie 

próbne wynoszące 1,5 x ciśnienie robocze w sieci. Próbę szczelności należy wykonać w temperaturze 

wyższej od 0°C, napełniając sieć wodą na 24 godziny przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych sieci 

ciepłowniczej uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób tj. 45 min do 1 h, dla 

każdego odcinka, nie stwierdzono spadku ciśnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazują 

przecieku wody i pocenia się. Minimalny okres, w którym ciśnienie próbne nie powinno ulegać 

zmianom wynosi 15 min. Przy próbach szczelności wodą podgrzaną, natęży uwzględnić spadek 

ciśnienia spowodowany zmniejszeniem objętości wody wskutek jej ochłodzenia w czasie próby.  

Z przeprowadzonej próby szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych 

warunków.  

Płukanie sieci wodnej należy wykonać mieszanką wodno-powietrzną wg Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część E Roboty instalacyjne sanitarne Sieci ciepłownicze z 

rur i elementów preizolowanych. 

Zainstalować tymczasowe odpowietrzenia, odwodnienie oraz króćce do napełniania wodą i 

powietrzem. 

Rurociągi: zasilający i powrotny należy napełnić – jeden rurociąg wodą, a drugi sprężonym do 

ciśnienia próby wodnej powietrzem. Po napełnieniu otworzyć przewód wyrzutowy a mieszankę 

wodno-powietrzną odprowadzić do rury osłonowej. Czas płukania od kilku do kilkunastu minut, 

procedurę należy powtarzać aż do uzyskania czystej wody na wypływie. 

Pobór wody do płukania z hydrantów p.poż zlokalizowanych w ulicach wzdłuż trasy sieci cieplnej                

(ul. Warszawska, Kościuszki, 1 Maja). Zrzut wody po płukaniu powierzchniowo do najbliższej 

studzienki lub wpustu. 
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7. Odbiór robót 

7.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, zawartą umową i 

wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z przebudową sieci cieplnych. 

Odbiorowi podlegać będą następujące etapy prac: 

 wprowadzenie na budowę, 

 odbiór materiałów, 

 sprawdzenie niwelacji dna wykopu z podsypką, 

 sprawdzenie jakości połączeń spawanych rur przewodowych (potwierdzone prześwietleniami  

połączeń spawanych), 

 wykonanie zespołu złączy i ich hermetyzacji, 

 wykonanie stref kompensacyjnych, przejść przez przegrody budowlane, zabezpieczenie 

odsłoniętych powierzchni czołowych pianki PUR, 

 montaż armatury zaporowej sekcyjnej i odcinającej, 

 płukanie sieci, wykonanie zasypki, 

 uruchomienie sieci, 

 odtworzenie nawierzchni zajętego terenu pod realizację robót i jej odbiór przez poszczególnych 

użytkowników, 

 odbiór końcowy. 

Odbiory częściowe i końcowe powinny być przeprowadzone w obecności Menedżera Projektu oraz 

potwierdzone odpowiednimi protokołami i wpisami do dziennika budowy. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Próby wytrzymałości lub szczelności rurociągów powinny być przeprowadzone w wykopie po ich 

całkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemią. Miejsca z zainstalowaną armaturą lub przeznaczone do 

jej zainstalowania oraz połączenia odcinków rurociągów ze sprawdzoną szczelnością i połączenie 

kołnierzowe powinny być pozostawione odkryte. 

Próby wytrzymałości elementów prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po zamontowaniu                  

w rurociąg można nie przeprowadzać pod warunkiem, że producent tych urządzeń w pisemnym 

zaświadczeniu stwierdzi, że zostały one poddane próbom wytrzymałości pod ciśnieniem równym co 

najmniej ciśnieniu próby rurociągu. 

7.3 Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 

częściowych), 

 badanie wytrzymałości lub szczelności rurociągów (przeprowadzone po ich całkowitym 

zmontowaniu i zasypaniu ziemią). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. 
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Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione 

zgodnie  z wymaganiami odpowiednich norm. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 

ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 

konieczne dalsze postępowanie. 

8. Obmiar robót 

8.1 Wymagania ogólne 

Na wykonanie robót zostanie zawarty kontrakt. Czynności obmiarowe będą prowadzone w 

wyjątkowych przypadkach, na wniosek Inspektora, w celach kontrolnych. 

8.2 Jednostka obmiaru 

 Jednostką obmiaru dla prac zaliczanych do robót demontażowych sieci cieplnych w istniejącym 

kanale w zakresie każdej średnicy jest: 1 sztuka [szt.] cięcia gazowego tlenem. 

 Jednostką obmiaru dla prac zaliczanych do robót montażowych sieci cieplnej prowadzonej                       

w wykopie, w zakresie każdej średnicy jest 1 metr [m] ułożonej sieci. 

 Jednostką obmiaru dla prac zaliczanych do robót montażowych armatury sieci cieplnej – 

odcinającej, w zakresie każdej średnicy  jest 1 sztuka [szt.] zamontowanego elementu. 

 Jednostką obmiaru dla prac zaliczanych do robót montażowych armatury sieci cieplnej – 

odpowietrzeń rurociągów, odwodnień rurociągów, jest 1 komplet [kpl.] zamontowanego 

elementu. 

 Jednostką obmiaru dla prac zaliczanych do robót przygotowawczych w terenie jest 1 kilometr 

[km] długości trasy sieci cieplnej. 

 Jednostką obmiaru dla prac zaliczanych do robót ziemnych jest 1 metr sześcienny [m3] 

wykonanych wykopów. 

 Jednostką obmiaru dla prac zaliczanych do robót montażowych sieci cieplnej preizolowanej,                    

w zakresie każdej średnicy jest 1 metr [m] ułożonej sieci. 

 Jednostką obmiaru dla prac zaliczanych do robót montażowych studni jest 1 sztuka [szt.] 

wykonanej studni. 

9. Podstawa płatności 

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane po realizacji przedmiotu umowy i podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 

robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie zasad określonych w umowie (wraz z 

załącznikami). 

Dokumentacja powykonawcza składać się będzie z: 

 Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 4-ch egzemplarzach potwierdzona w Ośrodku 

Dokumentacji oraz w wersji elektronicznej, 

 Dokumentacji powykonawczej  z naniesionymi zmianami, które nastąpiły w trakcie realizacji, w 

tym także schematy powykonawcze instalacji alarmowej oraz schematy powykonawcze – w 4-

ch egzemplarzach wykonana i przekazana Zamawiającemu w formie graficznej, a także w 

formie cyfrowej na nośniku CD/DVD (pliki z rozszerzeniem *.dwg)  

 Oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania z dokumentacją techniczną. 

 Protokołów  z badań radiograficznych lub ultradźwiękowych złącz spawanych wraz ze sche-

matem ich lokalizacji. 

 Protokołów z odbiorów częściowych (oględzin, prób, badań, płukania sieci i pomiarów). 

 Atesty, świadectwa jakości lub certyfikaty na zastosowane materiały (rury stalowe, rury 
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płaszczowe z PE – HD, izolację z pianki poliuretanowej, armaturę, kruszywa, betonów, stali 

zbrojeniowej, elementów ściennych itp.) 

10. Przepisy związane 

 PN-EN 253+A2: 2015-12 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze 

stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

 PN-EN 448: 2015-12 – „Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki - zespoły ze stalowej rury 

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 

 PN-EN 489: 2009 – „Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół złącza stalowych rur 

przewodowych  z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.” 

 PN-EN 10217-1: 2004/A1: 2006 – „Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. 

Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami                             

w temperaturze pokojowej.” 

 PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 – „Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki 

techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie                  

z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.” 

 PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 – „Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki 

techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym 

z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.” 

 PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie końcówek rur i kształtek do spawania.  

 PN-EN ISO 9692-1:2014-02 - Spawanie i procesy pokrewne -- Rodzaje przygotowania złączy -- 

Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, 

spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali 

 PN-EN 13941+A1:2010 - „Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu 

preizolowanych rur zespolonych”. 

 PN-EN ISO 17637:2011 - „Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne złączy 

spawanych”. 

 PN ISO 4200:1998 - „Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na 

jednostkę długości.” 

 PN-ISO 8501-1:2008 - „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 

nałożonych powłok.” 

 PN-90/B-02421:2000 - „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury                      

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.” 

 PN-B–10405:1999 - „Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

 PN-EN 10224:2006 - Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 

wodnych -- Warunki techniczne dostawy•PN-79/H-74244 - "Rury stalowe ze szwem 

przewodowe"; 

 PN-72/M-69770 – „Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach 

doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania.” 

 PN-EN ISO 10675-1: 2013-12 – Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań 

radiograficznych -- Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy PN-B-06050: 1999 – „Geotechnika. 
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Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” 

 PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012P – Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 

 BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe". 

 PN-EN 124-1: 2015-07 – Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego - Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania 

funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności 

 Prawo budowlane – tekst jednolity Dz.U z 2016r poz. 290, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 1422. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część E Roboty instalacyjne 

sanitarne Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych. 
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3. KOTŁOWNIA 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni opalanej zrębkami wraz z budową wiaty na zrębki, 

kominów, budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem 

terenu w Nidzicy przy ul. Rataja 11 na działkach o numerach ewidencyjnych 99/1, 100, i 141/14. 

 

2. Zakres  

W ramach zadania przewidziano do wykonania następujące prace: 

1. prace przygotowawcze: przebudowa taśmociągu nawęglania i budowa sieci cieplnej, 

2. roboty rozbiórkowe, 

3. budowa budynku kotłowni wraz z częścią socjalno-techniczną i magazynem biomasy oraz 

montaż wyposażenia technicznego,  

4. montaż instalacji spalania biomasy z dwoma kotłami o mocy 2,5MW i 5,0MW opalanymi 

zrębkami, 

5. montaż instalacji usuwania i oczyszczania spalin z kondensacją spalin oraz kominem stalowym,  

6. montaż urządzeń technologii ogólnej kotłowni (pompownia) 

7. montaż systemu wizualizacji i sterowania, 

8. budowa sieci energetycznej kablowej 15kV, stacji SN 

9. zagospodarowanie terenu ciepłowni, budowa zjazdu z ul. Rataja, budową przyłączy i instalacji 

zewnętrznych oraz przebudowa linii telefonicznej 

 

2.1. Prace przygotowawcze 

Projektowany obiekt zlokalizowany będzie na działce z istniejącą pracującą kotłownią opalaną 

węglem. Istniejąca kotłownia produkuje energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania. Źródłem 

ciepła są  dwa kotły WCO 80 o mocy 1,1MW każdy opalane węglem kamiennym oraz dwa kotły LOOS 

typ UL-SH 3300 o mocy 3,3MW każdy opalane olejem opałowym lub gazem ziemnym GZ-50. Miejsce, 

pod którym planuje się budowę jest obecnie składowiskiem węgla wygrodzonym żelbetowymi 

ścianami oporowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby praca 

istniejącej kotłowni opalanej węglem była niezakłócona. W czasie budowy i rozruchu nowej kotłowni 

należy zapewnić dostęp komunikacyjny do istniejącego budynku kotłowni oraz umożliwić ciągłość 

dostaw węgla i podawania węgla do kotłów.  

Przed przystąpieniem do robót związanych z budową nowej kotłowni, Wykonawca 

zobowiązany jest przebudować istniejący system podawania miału węgla kamiennego do kotłów. W 

związku z koniecznością rozbiórki istniejącego bunkra zasypowego węgla i estakady nawęglania, 

należy zbudować tymczasowy układ podawania węgla oraz sieć cieplną pod tymczasowym 

taśmociągiem nawęglania i tymczasowym składem węgla (obecnie skład żużla). Lokalizacja 

tymczasowego układu nawęglania zgodnie z załącznikiem graficznym. 

Prace przygotowawcze obejmują także zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza 

budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy (w sposób umożliwiający ich 

rozliczenie z Zamawiającym), ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń ppoż. i BHP oraz zapewnienie 

pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej. 

 

2.2. Roboty rozbiórkowe 

Do rozbiórki przeznaczono: 
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 place utwardzone betonem i z płyt betonowych w miejscu projektowanej budowy powierzchnia 

ok.2 900 m2,  

 istniejące ogrodzenie oporowe z płyt żelbetowych, długość 225 m, wysokość 2,5 m,  

 estakada nawęglania, którą transportowany jest węgiel do kotłów istniejącej kotłowni. Jest to 

obiekt w konstrukcji stalowej o długości w rzucie poziomym 24 m, szerokość 2,8 m, wysokości 

8 m. Kąt nachylenia do poziomu ok. 20 stopni  

 bunkier zasypowy węgla - murowany budynek parterowy przy podstawie estakady. Wymiary  

2,8x4,7m wysokość 3m 

 stacja redukcyjna gazu o przepustowości 2000Nm3/h, wraz z otaczającym ją ogrodzeniem z 

siatki i kontenerem technicznym, a także sieć gazowa w obszarze projektowanej inwestycji 

Przez teren przeznaczony pod projektowany obiekt przebiegają ponadto doziemne instalacje 

kanalizacji deszczowej kd200 wraz ze studzienkami i wpustami oraz kable energetyczne, które ulegają 

rozbiórce. Będą one usunięte podczas wykonywania wykopu pod projektowane  budynki. 

 

2.3. Budowa budynku kotłowni wraz z częścią socjalno-techniczną i magazynem biomasy oraz 

montaż wyposażenia technicznego 

Hala kotłów to budynek jednokondygnacyjny na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych  

30,15 m x 12,66 m i wysokości 12,4 m (ponad poziomem parteru). Główna konstrukcja nośna 

projektowanego magazynu to jednonawowa hala w konstrukcji stalowej o rozpiętości  osiowej 12m. 

Hala posadowiona na stopach fundamentowych żelbetowych, za pośrednictwem studni pali 

przemieszczeniowych. Układ nośny stanowi stalowa rama składająca się z teowych słupów 

utwierdzonych w stopach fundamentowych i kratownicowych dźwigarów dachowych. Obudowa hali 

od wewnątrz z płyt warstwowych. Cokoły żelbetowe. Dach nad całym budynkiem jednospadowy o 

nachyleniu 2,5%, wykonany z blachy trapezowej powlekanej, opartej na zimnogiętych zetowych 

płatwiach, ocieplony wełną mineralną i pokryty papą termozgrzewalną. Rygle poziome ze stalowych 

rur kwadratowych. Doświetlenie pasmem okien zamocowanych w północnej ścianie. Od magazynu na 

zrębki kotłownia wydzielona żelbetową ścianą oddzielenia pożarowego:  żelbetową  do +6,0 m, wyżej 

ściana murowana. 

Część socjalno-techniczna jest obiektem dwukondygnacyjnym, zaprojektowanym w 

technologii tradycyjnej. Wymiary zewnętrzne: 21,75x6,75m wysokość 11,50 m.n.p.p. (świetlik). 

Konstrukcja budynku oparta na odrębnych ławach fundamentowych. Ściany murowane, stropy 

żelbetowe. Dach płaski ze spadkiem 5 stopni wyrobionym ociepleniu z płyt styropianowych. Pokrycie 

dachu stanowi papa termozgrzewalna. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i tynkiem 

cienkowarstwowym oraz miejscowo płytami warstwowymi. Główne wejście do projektowanego 

budynku od strony zachodniej z poziomu terenu.  

Wiata magazynowa opału wykonana zostanie jako jednonawowa hala na planie prostokąta o 

wymiarach zewnętrznych 46,85x30,20. W północnej części magazynu zlokalizowano żerdzie 

wygarniacza, który przemieszczą zrębki i przenośniki łańcuchowe typu redler. Urządzenia obudowane 

zostaną ścianami żelbetowymi. Z Konstrukcję nośną projektowanego magazynu stanowią stalowe 

słupy o rozpiętości osiowej 30m i zamocowane do nich na sztywno kratownicowe dźwigary dachowe 

o wysokości 2,9m w kalenicy. Dach ukształtowany jest jako dwuspadowy ze spadkiem 10%, wzdłuż 

kalenicy przebiega świetlik stanowiący jednocześnie wentylację oddymiającą. Pokrycie dachu w 

stanowią blachy fałdowe ocynkowane i powlekane poliestrem. Płatwie z  zetownika zimnogiętego 

Z200, połączone w belki wieloprzęsłowe. Ściany oporowe składowiska opału żelbetowe wysokości 

4,5m. Słupy stalowe posadowione na stopach fundamentowych żelbetowych, za pośrednictwem studni 

pali przemieszczeniowych. Posadzkę stanowi płyta żelbetowa. Od strony zachodniej zlokalizowano 
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niezamykany wjazd a w ścianie wschodniej przelotowy wyjazd umożliwiający dowóz paliwa środkami 

transportu. 

 

Powierzchnia użytkowa hali kotłów            365,8 m2 

Powierzchnia użytkowa części socjalno -  technicznej     117,4 m2 

Powierzchnia użytkowa magazynu opału      1 357,2 m2 

Łączna powierzchnia użytkowa obiektu      1 840,4 m2 

 

Kubatura hali kotłów        4 538 m3 

Kubatura części socjalno-technicznej     963 m3 

Kubatura wiaty na zrębki    13 446 m3 

Łączna kubatura obiektu    18 947 m3 

 

Wyposażenie instalacyjne wewnętrzne: 

 instalacja wentylacji: grawitacyjna nawiewno-wywiewna. W hali kotłów dwie czerpnie ścienne 

2,0x1,0m oraz cztery wywietrzaki dachowe typu A400 na podstawie dachowej BII. W 

pompowni czerpnia ścienna 0,25x0,20m oraz dwa kanały murowane 14x14cm. W 

pomieszczeniach socjalnych nawiew za pomocą nawiewników podokiennych, wywiew przez 

kominki wentylacyjne murowane 

 instalacja ogrzewania - Ogrzewanie hali kotłów za pomocą aparatów grzewczo-wentylacyjnych. 

Przyjęto pięć aparatów grzewczo-wentylacyjnych o mocy ok. 84 kW. Aparaty zasilane będą 

wodą o parametrach 120/55 oC z rur technologicznych. Przy aparatach grzewczych na zasilaniu 

zastosować zawory regulacyjne, na powrocie zawory odcinające kulowe. Na końcówkach 

zamontować spusty z zaworem kulowym DN15. Przewody zabezpieczyć antykorozyjnie i 

zaizolować izolacją cieplną z prefabrykowanych łupków lub mat w wykonaniu 

jednowarstwowym do temperatury 130 st. C. Instalację ogrzewania pozostałych pomieszczeń w 

budynku kotłowni (pomieszczenia socjalne) zasilić poprzez węzeł cieplny wymiennikowy o 

mocy c.o. 18,5 kW zlokalizowany w pompowni. Ogrzewanie wykonać za pomocą grzejników 

stalowych płytowych zasilanych z boku, wyposażonych w zawór termostatyczny z głowicą, 

odpowietrznik oraz korek spustowy. Instalację wykonać z rur stalowych o połączeniach 

spawanych, zabezpieczyć antykorozyjnie i zaizolować izolacją cieplną z prefabrykowanych 

łupków do temperatury 90 st. C 

 instalacja wody zimnej i ciepłej - Wodę zimną doprowadzić do węzłów sanitarnych, do stacji 

uzdatniania wody zasilającej kotły, do celów porządkowych (zawór ze złączką do węża) oraz 

do wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych HP52. Instalację wewnętrzną wody zimnej i 

ciepłej wykonać z rur polipropylenowych łączonych za pomocą zgrzewania polifuzyjnego. Na 

odejściach do pionów stosować zawory odcinające kulowe. Przewody wody zimnej, ciepłej i 

cyrkulacji zaizolować otulinami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wszystkie 

podejścia do baterii stojących wykonać jako połączenia elastyczne. Instalację ciepłej wody 

zasilić poprzez węzeł cieplny wymiennikowy o mocy c.w. 21kW zlokalizowany w pompowni. 

 instalacja kanalizacji sanitarnej. Ścieki bytowe odprowadzić grawitacyjnie rurami PCV. Piony 

kanalizacji bytowej wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną DN110. Ścieki ze 

spustów i przelewów odprowadzić rurami żeliwnymi do kratek ściekowych, a następnie 

poprzez studzienkę schładzającą do kanalizacji zewnętrznej. 

 kanalizacja deszczowa – wody opadowe z dachu kotłowni z częścią socjalną odprowadzić 

poprzez wpusty dachowe, wewnętrzne piony kanalizacji deszczowej z rur PCV i przewody 
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poziome podposadzkowe z PVC do zewnętrznej kanalizacji deszczowej. Ilość wpustów 

dachowych – 6 kpl. 

 instalacja przeciwpożarowa - Instalację przeciwpożarową należy wykonać z rur stalowych 

ocynkowanych wg PN-80/H-74200 łączonych za pomocą kształtek gwintowanych. Przejścia 

przewodów przez przegrody wydzielenia pożarowego prowadzić w tulejach ochronnych. 

Przestrzeń między rurociągiem a tuleją wypełnić pianą ogniochronną. W magazynie opalu 

przylegającym do kotłowni wykonać instalację zraszaczową (samoczynnie uruchamiająca się i 

działająca instalacja gaśnicza). Zastosować kompletne stanowisko kontrolno-alarmowe 

wyposażone w zawór pobudzający uruchamiane impulsem elektrycznym z centralą pożarową i 

z czujnikami temperatury o temperaturze wyzwolenia 72°. Na wyposażeniu instalacji znajduje 

się: zawór kontrolno-alarmowy, zraszacze sufitowe, sygnalizator akustyczny. W budynku 

magazynowym wykonać suchą instalację przeciwpożarową wyposażoną w dwa hydranty 

wewnętrzne HW52 z wężem płaskoskładanym o długości 20m. Automatyczne napełnianie 

instalacji wodą poprzez zawory elektromagnetyczne z cewką normalnie zamkniętą. Ręczne 

napełnianie instalacji wodą poprzez otwarcie zaworu odcinającego na obejściu zaworu 

elektromagnetycznego. Zawory elektromagnetyczne otwierane łącznikami bistabilnymi 

umieszczonymi przy każdym hydrancie.  

 Instalacja elektryczna – przyłącze kablowe zalicznikowe doprowadzić poprzez SZR do 

rozdzielnicy głównej RG, w której należy umieścić główny wyłącznik prądu. Przyciski 

wyzwalające główny wyłącznik prądu zlokalizować przy wejściach do budynku, zasilane 

przewodem niepalnym, bezhalogenowym mocowanym za pomocą uchwytów niepalnych. Z 

rozdzielnicy głównej RG zasilić odwody oświetleniowe, gniazdowe oraz urządzenia 

technologiczne i szafy sterownicze. W rozdzielnicy RG zainstalować ochronniki 

przeciwprzepięciowe I i II stopnia. W rozdzielni RG należy pozostawić 30% przestrzeni rezerwy 

na szynach montażowych. 

Jako zasilanie awaryjne zastosować agregat prądotwórczy wolnostojący w obudowie 

zlokalizowany w pobliżu projektowanego budynku.  

Wykonać instalację oświetlenia ogólnego i awaryjnego, instalację siłową, odgromową i 

przeciwporażeniową. Oświetlenie pomieszczeń wykonać przy pomocy opraw świetlówkowych i 

metalohalogenowych. Instalację oświetleniową na hali kotłów i w magazynie biomasy zasilić z 

rozdzielnic przewodami YDY3x2,5mm2 i przewodami YDY 4x2,5mm2. Oprawy w pozostałych 

pomieszczeniach zasilić przewodami typu YDY 3x1,5mm2 i YDY 4x1,5mm2. Oprawy 

ewakuacyjne i awaryjne zasilić przewodami YDY 4x1,5mm2. Przewody oświetleniowe 

prowadzić w korytkach stalowych ocynkowanych oraz w rurkach PCV. Stosować osprzęt 

podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. W pomieszczeniach 

technologicznych stosować osprzęt o stopniu ochrony min. IP 44. Nad wyjściami ewakuacyjnymi 

zamontować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazującymi kierunek 

ewakuacji oraz oprawy awaryjne w ciągach komunikacyjnych. Zastosować oddzielne oprawy 

awaryjne LED-owe w komunikacji ogólnej, w pomieszczeniu rozdzielni głównej oraz w 

miejscach wskazanych przez Użytkownika. Nad wyjściami ewakuacyjnymi na zewnątrz budynku 

zastosować oprawy awaryjne typu kinkiet 2x18W z termostatem. Zastosowane oprawy 

awaryjne i ewakuacyjne muszą posiadać certyfikat CNBOP. Oprawy ewakuacyjne i awaryjne 

zasilić przewodami 4-żyłowymi. 

Instalacja siłowa obejmuje zasilanie gniazd 1-fazowych, zestawów gniazdowych, wypustów 3-

fazowych do zasilania urządzeń technologicznych, kotłów, pomp oraz szaf sterowniczych. 

Obwody gniazd 1-fazowych należy wykonać przewodami typu YDYżo 3x2,5mm2, a 3-fazowe 

przewodami YDYżo 5xluYKYżo 3x. Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V i 400V instalowane w 
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obiekcie winny być wyposażone w zestyk ochronny PE. Obwody zasilające gniazda wtyczkowe 

będą zabezpieczone w rozdzielnicy wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi. Obwody 3-fazowe, 

zasilające urządzenia technologiczne należy wykonać przewodami 5-cio żyłowym. W 

pomieszczeniach technologicznych i mokrych należy stosować gniazda IP44.  

Wykonać instalację odgromową w postaci zwodów poziomych i pionowych naturalnych. Uziom 

fundamentowy wykonać z bednarki Fe czarnej bez powłoki 30x4 układanej w fundamentach 

pionowo za pomocą uchwytów skręcanych. Wszystkie słupy stalowe konstrukcji budynku 

połączyć z uziomem fundamentowym stosując bednarkę stalową pomiedziowaną 30x4 poprzez 

złącza kontrolne. Wypusty do złącz kontrolnych instalacji odgromowej i rozdzielnic 

elektrycznych wykonać bednarką stalową pomiedziowaną 30x4.  

Ochrona przeciwporażeniowa będzie realizowana poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w 

układzie sieciowym TN-S przez wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe. Ponadto 

zainstalować wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe stanowiące ochronę 

przeciwporażeniową uzupełniającą. W rozdzielnicy głównej zainstalować ochronniki 

przeciwprzepięciowe kl. I + II, obniżające przepięcia. 

 

2.4 Instalacja spalania biomasy z ekonomizerem kondensacyjnym 

Kotły wodne, wysokoparametrowe na biomasę wraz ekonomizerem kondensacyjnym o 

następujących parametrach: 

- Moc nominalna kotłów(dla paliwa o wilgotności 55%)    2 500 kW oraz 5 000 kW 

-   Moc ekonomizera przy minimalnych założonych warunkach: ≥ 900 kW 
- Moc kotłów        ≥ 7 500 kW 

- Wilgotność paliwa      ≥ 50 % 

- Temperatura wody wchodzącej  ≤ 45 °C 

- Temperatura spalin wchodzących  ≥ 150 °C 

- Ilość tlenu w spalinach     ≤ 8 % 

- Temperatura zewnętrzna    ≤ 0 °C 

- Sprawność całej instalacji                   ≥ 98% 

Charakterystyka energetyczna projektowanych kotłów: 

- Temperatura maksymalna        ≥ 150ºC 

- Maksymalna temperatura wody wychodzącej ≥ 125oC 

- Ciśnienie maksymalne             ≥ 0,8MPa  

- sprawność minimalna      ≥ 86% 

- paliwo: biomasa o parametrach: 

 zawartość czystej zrębki  ≥ 50% 

 zawartość w paliwie kory, trocin, odpady leśne (w tym gałązki do 30cm długości), liście, 

igliwie         ≤ 40% 

 zawartość w paliwie torfu   ≤ 10% 

 wilgotności  55% (w krótkich okresach, gdy wilgotność paliwa wyniesie do 60% musi być 

zapewniona stabilna praca paleniska oraz kotła)   

 zawartość popiołu suchej masy do 4% (w krótkich okresach, gdy zawartość popiołu 

wyniesie do 6% musi być zapewniona stabilna praca paleniska oraz kotła) 

 wymiary maksymalnie  500x100x30mm 

Instalacja spalania biomasy musi spełniać standardy emisji określone w Dyrektywie 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie 

ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów 

energetycznego spalania. 
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Paleniska i wymienniki kotłów 

Typ paleniska – ruszt ruchomy schodkowy, w pełni zautomatyzowany, przeznaczony do spalania 

biomasy. W części paleniskowej kotły winny posiadać ogniotrwałe obmurze i sklepienie umożliwiające 

spalanie drewna o wilgotności do 55%. Ceglana wymurówka szamotowa odporna na wysokie 

temperatury musi być wykonana na miejscu montażu paleniska. W dolnej części paleniska ruszt 

ruchomy napędzany hydraulicznie z żeliwnymi rusztowinami.  

Palenisko kotła wyposażone w drzwiczki umożliwiające rewizję i czyszczenie oraz w króćce 

pomiarowe podciśnienia i czujnika temperatury paleniska. Drzwi kotła narażone na oddziaływanie 

wysokich temperatur zabezpieczone są materiałami żaroodpornymi. 

Kocioł od zewnątrz musi posiadać izolację cieplną z wełny mineralnej oraz obudowę z blachy stalowej. 

Wymienniki kotłów - trzyciągowe o konstrukcji stalowej z zamontowanymi płomieniówkami. 

Wymiennik kotła 2,5 MW wykonany w kształcie poziomego walczaka, natomiast wymiennik kotła 5 

MW w kształcie pionowego walczaka. Dostęp do czyszczenia części wymiennikowej kotła po stronie 

spalin poprzez drzwi wyczystkowe. W drzwiach wyczystkowych zamontowane zdmuchiwacze sadzy. 

Jako medium czyszczące zastosować sprężone powietrze. Całość instalacji sprężonego powietrza w 

dostawie kotła.  Otwieranie górnych pokryw kotła z mechanizmem podnoszenia w dostawie kotła. 

Kocioł wyposażony w zawory odcinające i zawory bezpieczeństwa (zgodnie z polskimi przepisami 

UDT) oraz zaizolowany termicznie i obudowany. 

Część ciśnieniowa kotła wyposażona w następujące króćce:  

- przyłączeniowe instalacji wodnej  

- zaworów bezpieczeństwa  

- termostatów i presostatów  

- spustowe  

- sondy poziomu wody  

- pomiarowe  

Wymiennik zaizolowany od zewnątrz wełną termoodporną zabezpieczoną płaszczem z blachy 

stalowej. Przestrzeń wodna zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia zaworami bezpieczeństwa. 

Wymiennik kotła 2,5 MW - poziomy wraz z paleniskiem posadowiony na stalowej podstawie.  

Wymiennik kotła 5,0 MW – pionowy, posadowiony obok paleniska. 

 

Układ przygotowania i podawania paliwa. 

Układ przygotowania paliwa składa się z: 

- podłogi ruchomej (wygarniacze hydrauliczne) dla każdego z kotłów oddzielnej, 

- urządzenia rozdrabniające biomasę zamontowane na końcu każdej podłogi ruchomej, 

- przenośniki łańcuchowe (redlery) do każdego z kotłów oddzielne,  

- zintegrowany z kotłem układ bezpośredniego podawania paliwa do kotła składający się z klapy 

odcinającej (zasuwa nożowa), zasobnika stalowego i popychacza hydraulicznego dostarczy 

cyklicznie rozdrobnione drewno do paleniska. Klapa odcinająca i popychacz pracujące przemiennie i 

napędzane hydraulicznie.  

- układ p.poż samoczynnego gaszenia. 

Doprowadzenie powietrza do procesu spalania. 

 Powietrze pierwotne, wtórne i trzeciorzędne zostanie doprowadzone do paleniska kotła przy 

użyciu wentylatorów z falownikami zamontowanymi przy kotle. Regulacja ilości powietrza w 

poszczególne strefy sterowana przepustnicami z napędem elektrycznym w funkcji obciążenia kotła i 

zawartości tlenu w spalinach. 
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Powietrze wtórne doprowadzane dyszami do górnej części komory spalania. Regulacja ilości 

powietrza  wtórnego i trzeciorzędnego ma być realizowana poprzez wysterowanie wentylatorów z 

falownikami oraz przepustnicy z napędem elektrycznym.  

  

Układ odpopielania.  

 Pod posadzką wzdłuż kotłów zamontować wygarniacz redlerowy odprowadzający popiół z kotłów 

i pył z multicyklonów do podłączonego na zewnątrz kotłowni szczelnego pojemnika. Usuwanie 

popiołu połączone w jeden ciąg dla wszystkich urządzeń do jednego kontenera. Wykonawca dostarczy 

minimum trzy pojemniki o pojemności  7m3. 

 

System automatyki, sterowania i regulacji. 

System sterowania powinien w pełni automatycznie obsługiwać główne systemy: paleniska, kotłów, 

ekonomizera kondensacyjnego, podawania paliwa oraz usuwania popiołu.   

Kotły wraz z paleniskami, ekonomizer kondensacyjny, system podawania paliwa oraz system 

usuwania popiołu powinny mieć indywidualne szafy sterownicze wraz z wydzielonymi lokalnymi 

pulpitami sterowniczymi (operatorskie). Dodatkowo wszystkie systemy powinny być zintegrowane z 

centralnym systemem SCADA i w pełni zarządzalne z poziomu centralnej dyspozytorni. System SCADA 

powinien być stworzony w oparciu o sterowniki SIEMENS S7, oprogramowanie SCADA SIEMENS 

WinCC, panele operatorskie SIEMENS lub rozwiązania równoważne. System powinien mieć zaszyte 

algorytmy ostrzegania, procedury bezpieczeństwa, pełną logikę zarządzania procesem wytwarzania w 

tym i bezpieczeństwa. 

 

System automatyki oraz wizualizacji musi integrować co najmniej następujące systemy: 

- system podawania paliwa 

- kotły wodne wraz z paleniskami; 

- ekonomizer kondensacyjny wraz z urządzeniami wspomagającymi,  

- system usuwania popiołu; 

- pneumatyczny system oczyszczania płomieniówek; 

- system sprężonego powietrza. 

Wszystkie urządzenia w kotłowni muszą być zautomatyzowane w tym sterowane zdalnie, muszą mieć 

też łączność między sobą oraz tworzyć jednolity system zarządzania.  

Wszystkie czujniki oraz urządzenia pomiarowe oraz inne urządzenia automatyki muszą być 

przeznaczone do stosowania w przemyśle. .  

Wszystkie czujniki, sterowniki, urządzenia pomiarowe oraz inne urządzenia automatyki muszą być na 

etapie projektu zaprojektowane tak, aby działały w pełnym wymaganym zakresie 

pomiarowym/regulacyjnym.  

Wszystkie czujniki, sterowniki, urządzenia pomiarowe oraz inne urządzenia automatyki muszą być 

odporne na zakłócenia elektromagnetyczne, zakłócenia częstotliwości radiowej, statycznych 

wyładowań oraz na pioruny. Urządzenia, które mogą emitować tego rodzaju zakłócenia powinny być 

izolowane.   

System automatyki oraz SCADA musi posiadać co najmniej protokoły Ethernet i Profibus lub inny 

równoważny szeroko stosowany w tego typu zastosowaniach protokół.  

Wszystkie systemy automatyki i wizualizacji powinny być połączone poprzez niezależne połączenia 

fizyczne oraz sterowniki. Lokalnie każdy system musi mieć wydzielony lokalny operatorski  panel 

sterowniczy.  

Dane procesów muszą być zbierane oraz prezentowane przez system w czasie rzeczywistym. 
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Wszystkie dane, pomiary oraz zdarzenia powinny być zbierane w pliku o formacie umożliwiającym 

import przez program MS Excel. Wszystkie dane powinny mieć możliwość prezentacji poprzez 

przeglądarkę internetową w modyfikowalnej formie tekstowej oraz graficznej. System musi 

automatycznie archiwizować wszelkie dane z ostatnich 6 miesięcy. System musi umożliwiać 

skopiowanie archiwum na nośniki zewnętrzne. 

System automatyki musi być wyposażony w niezależne zasilanie awaryjne 230VAC i/lub 24 V DC.  

 

Wymagania eksploatacyjne systemu sterowania 

System sterowania pracą kotłowni musi zapewnić uruchomienie, wygaszenie, pełną kontrolę procesu 

wytwarzania energii, zabezpieczenia, odpowiednią sygnalizację oraz ostrzeżenia zgodnie z 

wymaganiami producenta kotłów, palenisk oraz ekonomizera kondensacyjnego.  

System sterowania we wszystkich trybach pracy ma działać na podstawie zadanego algorytmu. 

Wszystkie urządzenia musza mieć swoje paszporty eksploatacyjne wraz z wymaganymi przeglądami, 

certyfikatami czy też legalizacjami nie starszymi niż 6 miesięcy od produkcyjnego uruchomienia 

kotłowni.  

 

System bezpieczeństwa (wyłączenie) 

System sterowania i automatyki musi być zaprojektowany w sposób umożliwiający w przypadku 

wystąpienia awarii odłączenie i wygaszenie kotłowni według zadanego automatycznego algorytmu. 

Uruchomienie takiego algorytmu bezpieczeństwa musi być sygnalizowane oddzielnymi układami 

sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej łącznie z wizualizacją na systemie SCADA przyczyn, które 

spowodowały awaryjne wyłączenie systemu. System musi być wyposażony w autoryzowany przez 

uprawnionego operatora mechanizm przerwania wygaszania i przełączenia w tryb powrotu do 

normalnej pracy. Wszelkie parametry pracy musza być widoczne na wizualizacji w systemie SCADA.  
 

System sterowania paleniska i kotła: 

System sterowania paleniska i kotła musi zapewnić stabilną regulację mocy w pełnym zakresie 

obciążenia. System ma zapewnić pełną automatykę w zakresie co najmniej następujących 

parametrów:  

 automatyczną regulację procesu spalania w zależności od ilości O2 w spalinach; 

 ciąg w palenisku; 

 temperatury wody wychodzącej z kotła; 

 temperatury wody powrotnej do kotła. 

Odchylenie od zadanej temperatury wody na zadanych zakresach pracy kotła nie może przekroczyć 

±3oC. Przekazywane parametry pracy kotła i paleniska w czasie rzeczywistym do centralnego systemu 

wizualizacji SCADA, który musi umożliwić bieżącą analizę pracy urządzeń.  

 

Minimalne wymagania w zakresie automatyki oraz zabezpieczeń dla kotła: 

- manometr w rurze na wejściu do kotła; 

- manometr w rurze na wyjściu z kotła; 

- termometr w rurze na wejściu do kotła; 

- termometr w rurze na wyjściu z kotła; 

- czujnik ciśnienia w rurze na wejściu do kotła; (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim oraz w 

systemie SCADA); 

- czujnik ciśnienia w rurze na wyjściu z kotła; (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim oraz w 

systemie SCADA); 
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- czujnik temperatury w rurze na wejściu do kotła; (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim 

oraz w systemie SCADA); 

- czujnik temperatury w rurze na wyjściu z kotła; (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim oraz 

w systemie SCADA); 

- awaryjnie wysokie ciśnienie w kotle (zatrzymanie paleniska oraz kotła); 

- awaryjnie niskie ciśnienie w kotle (zatrzymanie paleniska oraz kotła); 

- awaryjnie wysoka temperatura w kotle (zatrzymanie paleniska oraz kotła); 

- awaryjnie niski poziom w kotle (zatrzymanie paleniska oraz kotła); 

- niski przepływ przez kocioł (zatrzymanie paleniska oraz kotła); 

- regulacja ilości wprowadzanego paliwa do kotła; 

- układ p.poż samoczynnego gaszenia przed cofaniem się płomienia do transportera paliwa; 

- regulacja ilości wprowadzanego paliwa do kotła; 

- pomiar i regulacja podciśnienia w kotle; 

- pomiar zawartości tlenu w spalinach i regulację podmuchu; 

- pomiar temperatury spalin; 

- zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą w kotle mogącą spowodować zniszczenie obmurza i 

rusztu; 

- zabezpieczenie przed automatycznym wprowadzaniem paliwa do wygaszonego kotła; 

- zabezpieczenie napędów poszczególnych urządzeń przed przekroczeniem dopuszczalnego 

obciążenia; 

- zabezpieczenie central hydraulicznych przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub temperatury oleju. 

 

Minimalne wymagania w zakresie systemu automatyki i sterowania dla ekonomizera 

kondensacyjnego: 

- odczyty ze sterowników, przetworników i liczników ekonomizera kondensacyjnego mają być 

odwzorowane na pulpitach operatorskich i w centralnym systemie SCADA 

- sterowanie pompą obiegu ekonomizera ma się odbywać za pomocą falownika. . 

- czujnik ciśnienia w rurze wejściowej do ekonomizera (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim 

oraz w systemie SCADA); 

- czujnik ciśnienia w rurze wyjściowej z ekonomizera (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim 

oraz w systemie SCADA); 

- czujnik temperatury w rurze wejściowej do ekonomizera (wskazania widoczne na pulpicie 

operatorskim oraz w systemie SCADA); 

- czujnik temperatury w rurze wyjściowej z ekonomizera (wskazania widoczne na pulpicie 

operatorskim oraz w systemie SCADA); 

 

- sterowanie klapami dymowymi ekonomizera kondensacyjnego za pomocą sterowalnych siłowników  

(wskazania widoczne na pulpicie operatorskim oraz w systemie SCADA); 

- pompy kondensatu (2szt.) sterowane poprzez falowniki ; 

- wentylator podmuchowy  sterowany poprzez falownik; 

- sterowanie wraz pomiarem ilości wylewanego kondensatu (wskazania widoczne na pulpicie 

operatorskim oraz w systemie SCADA); 

- systemy automatyki ekonomizera kondensacyjnego musi być w pełni zautomatyzowany, systemy 

sterowania powinny być dostępne z pulpitu operatorskiego oraz centralnego systemu SCADA tworząc 

jednolity system zarzadzania.  
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Minimalne wymagania dla wyposażenia dyspozytorni: 

- wizualizacja danych – system SCADA dostępny w komputerach stacjonarnych oraz zdalnie w pełnym 

zakresie funkcjonalnym na urządzeniach mobilnych; 

- archiwizacja danych – co najmniej 6 miesięcy (dodatkowo możliwość zgrania archiwum na 

zewnętrzne nośniki pamięci); 

- ilość komputerów z systemem SCADA w dyspozytorni SCADA: 2 stanowiska wyposażone w 

komputer oraz po dwa monitory; 

 Konfiguracja podglądu SCADA na komputerach operatorskich: 

 Monitor Nr.1 – Kocioł i palenisko Nr.1 z systemem podawania paliwa; 

 Monitor Nr.2 – Kocioł i palenisko Nr.2 z systemem podawania paliwa; 

 Monitor Nr.3 – Ekonomizer kondensacyjny; 

 Monitor Nr.4 – System oczyszczania wody oraz pozostałe urządzenia w kotłowni; 

- miejsce pracy operatora: dwa komputery o specyfikacji co najmniej: 

 Procesor 4 rdzeniowy; 

 RAM 4GB; 

 HDD SATA III 500GB RAID 1; 

 Karta sieciowa 100/1000; 

 Grafika min 64MB z dwoma wyjściami; 

 Dwa monitory min 24“, 16:9, 1920x1080; 

 Napęd DVD/RW; 

 Klawiatura, mysz, głośniki; 

 System operacyjny Windows; 

 Najnowsze wersje SCADA (w tym SIEMENS WinCC)  z odpowiednią liczbą licencji na 

urządzenia i użytkowników; 

 UPS zapewniający prace stanowiska co najmniej 60 min.  

- odczyty z sterowników, przetworników i liczników energii mają być odwzorowane na pulpitach 

operatorskich i w centralnym systemie SCADA. 

System SCADA ma dodatkowo wizualizować: 

- ilość wytworzonej energii cieplnej (dla kotłowni, oddzielnie dla każdego z kotłów oraz ekonomizera 

kondensacyjnego); 

- zużycie energii elektrycznej (dla kotłowni oraz ekonomizera kondensacyjnego); 

- ilość kondensatu z ekonomizera. 

 

System musi umożliwiać sterowanie: 

- wentylatorów podmuchowych powietrza pierwotnego oraz przepustnic regulacyjnych; 

- wentylatorów podmuchowych powietrza wtórnego i trzeciorzędnego oraz przepustnic 

regulacyjnych;  

- wentylatorów spalin, 

- stacji hydraulicznych popychaczy i klap, 

- stacji hydraulicznych rusztów, 

- wygarniaczy popiołu z kotła, 

- wygarniaczy pyłu z multicyklonów, 

- pomp kotłowych, 

- zaworów trójdrogowych, 

- wygarniaczy paliwa z magazynu – stacji hydraulicznych, 

- podajników paliwa zasilającego. 
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Ponadto na kotłach musza być zamontowane czujniki i urządzenia pomiarowe: fotokomórki poziomu 

paliwa, czujniki temperatury wody, czujnik temperatury paleniska, czujnik temperatury spalin, sonda 

pomiaru tlenu w spalinach, czujnik podciśnienia, sonda poziomu wody, termostat bezpieczeństwa, 

manometr, termometr, presostat braku wody w instalacji p.poż. 

W układzie podawania paliwa będą zainstalowane elektroniczne czujniki poziomu (fotokomórki na 

podczerwień) i wyłączniki krańcowe, które sterują pracą układu. 

 

2.5. Instalacja usuwania i oczyszczania spalin 

 Spaliny powstałe w kotłach są oczyszczane w wysokosprawnych odpylaczach multicyklonowych 

oddzielnych dla każdego kotła. Usuwanie pyłu z multicyklonów – poprzez centralny system usuwania 

popiołu do kontenera. Wyciąg spalin realizowany jest przez promieniowy wentylator wyciągowy  

wyposażony w sprzęgło odrzutnik ciepła, wibroizolatory przy podstawie oraz kompensatory 

tkaninowe na króćcach. Regulacja wydajności i sterowanie podciśnieniem odbywa się za pomocą 

przetwornicy częstotliwości.  

Kanały spalinowe do ekonomizera kondensacyjnego wykonane ze stali węglowej, ocieplone, 

zabezpieczone blachą.  

Spaliny z kotłów kierowane są na wspólny ekonomizer kondensacyjny o konstrukcji poziomej. 

Ekonomizer kondensacyjny przeznaczony jest do odzysku ciepła zawartego w spalinach wylotowych z 

kotłów oraz do maksymalnego oczyszczenia gazów spalinowych, w tym usuwania popiołu lotnego i 

innych twardych cząsteczek, wydzielanych podczas spalania paliwa.  

Instalację kondensacji spalin należy zainstalować pomiędzy wyjściem gazów spalinowych z 

multicyklonów a kominem z bypassem umożliwiającym pominięcie instalacji kondensacji. Kanały 

spalinowe za ekonomizerem kondensacyjnym wykonane ze stali nierdzewnej, izolowane, 

zabezpieczone blachą.  

 

System ekonomizera kondensacyjnego powinien składać się z:  

• ekonomizera kondensacyjnego; 

• podsystemu oczyszczania kondensatu. 

Elementy składowe systemu ekonomizera kondensacyjnego  

• pozioma komora dymowa; 

• system natryskowy kondensatu; 

• wentylator z falownikiem; 

• filtr wyłapujący krople; 

• wymiennik płytowy; 

• pompy usuwania kondensatu; 

• urządzenia do kontroli pH w kondensacie; 

• system zarządzania procesem. 

Elementy składowe podsystemu oczyszczania kondensatu  

• płytowe osadniki z pompami do osadów; 

• filtr piaskowy z pompą; 

• zbiornik na oczyszczony kondensat; 

• sprężarka. 

Warunki pracy instalacji odzysku ciepła: 

Łączna moc kotłów przyłączonych do ekonomizera   ≥ 7 500 kW 

Nominalny przepływ spalin           14 700 Nm3/h ±15% 

Maksymalna temperatura spalin          ≤ 200 °C 

Moc ekonomizera kondensacyjnego przy  założonych warunkach:  ≥900 kW 
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• Moc kotłów ≥ 7 500 kW 

• Wilgotność paliwa ≥ 50 % 

• Zawartość popiołu w paliwie ≤ 2 % 

• Temperatura wody wchodzącej ≤ 45 °C 

• Ilość wody wchodzącej ≥ 99 m3/h 

• Temperatura spalin wchodzących z kotłów ≥ 150 °C 

• Ilość tlenu w spalinach  ≤ 8 % 

• Temperatura zewnętrzna ≤ 0 °C  

Łączna sprawność kotłów i ekonomizera kondensacyjnego ≥ 98 %  

Ilość cząstek stałych przy zawartości 6% tlenu w gazach wylotowych za ekonomizerem: 

≤ 100 mg/Nm3 (wielkość cząstek ≥ 10 µm). 

 

Powierzchnia elementów ekonomizera mających styczność z spalinami ma być wykonana ze stali 

nierdzewnej, odpornej na spaliny i kondensat.  

 

Kondensat odprowadzany z układu powinien być oczyszczony i charakteryzować się parametrami: 

- zawiesina ogólna   < 10 mg/l 

- pH       6,5-7,5 

- temperatura   35-45oC 

- zanieczyszczenia olejowe brak. 

 

Z instalacji kondensacji spaliny kierowane są do zewnętrznego komina stalowego. Komin stalowy o 

wysokości 30m wykonać jako wolnostojący. Trzon nośny i jednocześnie przewód spalinowy stanowi 

stalowa rura o średnicy Dw=1100mm. Obudowa płaszczem izolacyjnym, wentylowanym o średnicy 

Dz=1300mm. Posadowienie na stopie fundamentowej wspartej na gruncie nośnym za pośrednictwem 

kolumn przemieszczeniowych CMC. Korpus komina ze stali konstrukcyjnej, wkład ze stali nierdzewnej. 

 

2.6. Technologia ogólna kotłowni  

Ciepło wytwarzane w kotłach przekazywane będzie wodzie sieciowej w wymiennikach płytowych. 

Przepływ wody grzewczej w obiegu między kotłami a wymiennikami będzie wymuszany pompami 

obiegowymi kotłów. Praca pomp kotłowych sterowana będzie z szaf kotłowych. Temperatura wody 

powrotnej do kotłów będzie regulowana przez domieszanie wody zasilającej podgrzanej w kotłach  i 

sterowana z szaf kotłowych. 

 Woda z kotłów dostarczana będzie do wymienników, a następnie do obiegu sieci cieplnej oraz na 

potrzeby własne (ogrzewanie budynku). 

 Wykonać jeden obieg sieciowy o parametrach zmiennych w zależności od temperatury 

zewnętrznej. Regulację pogodową uzyskać poprzez zastosowanie zaworu mieszającego trójdrożnego 

sterowanego w zależności od temperatury zewnętrznej. Obieg wody wymuszany przez pompy 

obiegowe wyposażone w przetwornicę częstotliwości.  

 Woda powracająca z sieci i instalacji po oczyszczeniu w odmulaczach kierowana będzie do 

wymiennika odbierającego ciepło z instalacji kondensacji spalin. Następnie woda przez pompy sieciowe 

przepływa do rozdzielacza powrotnego, skąd kierowana jest na wymienniki kotłów.  

 Dla stabilizacji ciśnienia i uzupełniania strat wody przewidziano pompy stabilizująco-uzupełniające. 

Zastosować dwa obiegi stabilizacji ciśnienia: obieg kotłowy i obieg sieciowy. Dla każdego obiegu 

zastosować osobne pompy. Pompy te sterowane będą od ciśnienia wody w przewodach powrotnym. 

 Woda uzupełniająca przygotowywana będzie w stacji uzdatniania wody. Woda będzie wstępnie 

oczyszczana przez filtr mechaniczny i kierowana na zmiękczacz i gromadzona w zbiorniku zasilającym 

o pojemności 5,3m3/h. Po zmiękczeniu woda będzie odgazowana próżniowo (odgazowywacz o 
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wydajności maksymalnej 6m3/h) i poddawana będzie korekcie chemicznej poprzez dozowanie środka 

redukującego ilość rozpuszczonego w wodzie tlenu, podnoszącego pH i hamującego właściwości 

korozyjne wody. Uzupełnianie wody uzdatnionej w zbiorniku wody zasilającej następować będzie 

poprzez zawór elektromagnetyczny sterowany od poziomu wody w zbiorniku zasilającym.  

 

Pompy 

W każdym obiegu kotłowym zamontować po dwie pompy kotłowe (1+1rezerwowa) jednostopniowe 

wirowe in-line  

- punkt pracy    zgodnie z dokumentacją projektową 

- moc znamionowa   max. 5,5 kW 

- napięcie znamionowe  3~400V, 50Hz 

- temperatura cieczy   10-130oC 

W obiegu sieciowym zamontować trzy pompy obiegowe jednostopniowe wirowe in-line. Dwie pompy 

przewidziane są do pracy podstawowej a jedna jako rezerwowa. Pompy wyposażyć w przetwornicę 

częstotliwości. 

- punkt pracy    wydajność 49,6m3/h, podnoszenie 32,5 mH2O 

- moc znamionowa pompy  max. 11 kW 

- napięcie znamionowe  3~400V, 50Hz 

- prąd znamionowy   max. 21 A 

- temperatura cieczy   10-130oC 

W obiegu odzysku ciepła od ekonomizera kondensacyjnego zamontować pompę obiegową 

jednostopniową wirową in-line.  

- moc znamionowa pompy  max. 2,2 kW 

- napięcie znamionowe  3~400V, 50Hz 

- prąd znamionowy   max. 5 A 

- temperatura cieczy   10-130oC 

Pompownia stabilizująco-uzupełniająca ma za zadanie uzupełnianie ubytków wody w obiegu 

kotłowym i w sieci grzewczej oraz stabilizację ciśnienia w czasie pracy i postoju pomp kotłowych i 

obiegowych. Dla stabilizacji i uzupełniania wody w obiegach kotłowych zamontować dwie pompy (1+1 

rezerwowa) wielostopniowe wirowe in-line. 

- punkt pracy    wydajność 3,9m3/h, podnoszenie 42 mH2O 

- moc znamionowa pompy  max. 1,5 kW 

- napięcie znamionowe  3~400V, 50Hz 

- prąd znamionowy   max. 5,6 A 

- temperatura cieczy   10-120oC 

Dla stabilizacji i uzupełniania wody sieciowej zamontować dwie pompy Psu2 (1+1 rezerwowa) 

wielostopniowe wirowe in-line. 

- punkt pracy    wydajność 1,5m3/h, podnoszenie 38 mH2O 

- moc znamionowa pompy  max. 0,75 kW 

- napięcie znamionowe  3~400V, 50Hz 

- prąd znamionowy   max. 3,2 A 

- temperatura cieczy   10-120oC 

 

Wymienniki ciepła 

Do odbioru ciepła z obiegu kotłów oraz z kondensacji spalin zamontować wymienniki płytowe 

skręcane o następujących parametrach: 

- maksymalne ciśnienie pracy 16 bar 
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- maksymalna temperatura pracy 150oC 

- płyty     0,5mm, PN16, 304L 

- uszczelki    EPDM 

Moc wymienników oraz maksymalne opory przepływu zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Pomiar ciepła 

Do pomiaru ilości ciepła produkowanego przez kotłownię zastosować liczniki ciepła z 

przepływomierzami ultradźwiękowymi. Zrealizować następujące pomiary ciepła: 

- pomiar ciepła produkowanego przez każdy kocioł K1 Qn=150 m3/h 

- pomiar ciepła produkowanego przez każdy kocioł K2 Qn=100 m3/h 

- pomiar ciepła odbieranego z ekonomizera kondensacyjnego Qn=100 m3/h 

- pomiar ciepła wysyłanego do sieci ciepłowniczej Qn=100 m3/h 

- pomiar ciepła zużywanego na potrzeby własne Qn=10  m3/h 

Przepływomierze na parametry: 

- max ciśnienie robocze  1,6 MPa   

- max temperatura robocza  130°C  

 

Zawory trójdrogowe 

Dla zabezpieczenia minimalnej temperatury wody powrotnej do kotłów zastosować zawory 

trójdrogowe mieszające z siłownikiem elektrycznym.  

Dla regulacji temperatury wody w obiegu sieciowym zastosować zawór trójdrogowy mieszający z 

siłownikiem elektrycznym. 

– współczynnik przepływu  zgodnie z dokumentacją projektową 

– przyłącze    kołnierzowe  

– max ciśnienie robocze  1,6 MPa   

– max temperatura robocza  130°C  

 

Odmulacze sieciowe 

 Do magnetycznego uzdatniania wody sieciowej wraz z jednoczesną separacją zanieczyszczeń 

przewidziano magnetoodmulacze realizujące jednocześnie funkcję magnetyzera oraz filtra 

magnetyczno-siatkowego. Zmontować dwa odmulacze do pracy równoległej. 

  - maksymalny przepływ wody min. 50m3/h 

 - ciśnienie pracy   16 bar 

 - temperatura pracy   130oC 

 

Stacja uzdatniania wody uzupełniającej 

Dostarczyć i zamontować stację uzdatniania wody w skład której wchodzą następujące urządzenia: 

 filtr oczyszczania wstępnego płukany strumieniem wstecznym o progu filtracji 90 mikronów i 

wydajności maksymalnej 6m3/h 

 filtr jonowymienny działający automatycznie w układzie duplex maksymalnym natężeniu przepływu 

6 m3/h 

 odgazowywacz katalityczny o wydajności 2m3/h 

 komplet dozujący do korekcji siarczynowej wody odgazowanej 

 zbiornik wody uzupełniającej (ZZ) o pojemności min. 5,3 m3  wyposażony w wodowskaz i sondę 

poziomu wody. 

 Praca odgazowywacza ma być w pełni automatyczna. Sterowanie uzupełniania wody odgazowanej z 

szafy sterowniczej producenta od sygnału z przetwornika ciśnienia. 
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2.7. System wizualizacji i sterowania 

 Centralna nastawnia będzie usytuowana w pomieszczeniu dyspozytora na poziomie hali kotłów. 

Stacje lokalnych sterowników poszczególnych urządzeń technologicznych komunikują się z nastawnią z 

wykorzystaniem standaryzowanych rozwiązań magistral i protokołów komunikacyjnych co najmniej 

protokoły Ethernet i Profibus lub inny równoważne szeroko stosowane w tego typu zastosowaniach.  

System SCADA powinien być stworzony w oparciu o sterowniki SIEMENS S7, oprogramowanie SCADA 

SIEMENS WinCC, panele operatorskie SIEMENS lub rozwiązania równoważne. Sterowanie podstawowe 

napędów, a także funkcje blokad i zabezpieczeń mają być realizowane na poziomie lokalnych stacji 

sterowania.  

Jeśli nastawnia centralna jest niedostępna, stacje lokalne powinny funkcjonować bez nastawni centralnej 

w trybie lokalnym poprzez automatyczne przełączenie z trybu centralnego na lokalny.  

Główne zadania z centralnej nastawni systemu automatyzacji: 

- sterowanie zdalne, 

- wizualizacji procesu technologicznego, 

- obsługa alarmów, liczników obiektowych   

- archiwizacja i obróbka danych długookresowych, 

- prezentacja raportów i trendów 

- analizy danych procesowych, alarmów i zdarzeń 

- synchronizacja czasu , archiwizacji danych   

- sieciowa rozproszona architektura typu  Klient/Serwer  

- zdalny dostęp oraz zdalne  powiadamianie o alarmach  (np.  typu e-mail, SMS)   

- integracja z aktualnie stosowaną infrastrukturą teleinformatyczną i obiektową  

Szczegółową funkcjonalność tzn. sposób sterowania, zawartość ekranów synoptycznych, alarmów, 

raportów, trendów, rodzaj przemysłowych serwerów danych i protokoły komunikacji w środowisku 

sieciowym należy uzgodnić z użytkownikiem systemu. 

Struktura obrazów musi zawierać : 

-schematy technologiczne  

-obrazy przeglądowe 

-obrazy sterowania sekwencyjnego 

-obrazy przebiegu w czasie 

-charakterystyki 

-układy blokowe automatycznej regulacji  

-obrazy alarmów  

-obrazy raportów operacyjnych 

System alarmowania musi umożliwić szybkie rozpoznawanie sytuacji niebezpiecznych. 

Serwer powinien posiadać funkcjonalność szybkiej przemysłowej bazy danych archiwalnych. 

Wykonawca dostarczy kompletny system zasilania dla systemów komputerowych i części obiektowej 

AKPiA kotła i kondensacji spalin. 

System komputerowy będzie miał zagwarantowane 2 niezależne zasilania, a w przypadku ich zaniku, 

zasilanie przez czas nie krótszy niż 30 minut ( przy pełnym obciążeniu). 

System zasilania urządzeń obiektowych AKPiA 3 × 400/230 AC  będzie posiadać dwa niezależne źródła 

z układem SZR i będzie odpowiadać obecnie obowiązującym przepisom. 

Dla bardzo ważnych urządzeń musi być zagwarantowane zasilanie podczas zaniku głównego i 

rezerwowego przez czas nie krótszy niż 30 minut.  

Do połączenia sygnałów binarnych z systemem komputerowym należy przyjąć następujące zasady: 

- dla sygnałów binarnych na poziomie 230V AC/DC należy dostarczyć przekaźniki pośredniczące do 

separacji napięcia z kartami systemu, 



79 

- sygnały sterujące powinny być podawane do rozdzielni elektrycznych w postaci beznapięciowych 

zestyków. 

Kable i przewody AKPiA pomiarowe (sygnałów analogowych i dwustanowych) oraz sterownicze, muszą 

być ekranowane o przekroju żyły co najmniej 0,5 mm2. 

Wszystkie przewody od urządzeń AKPiA prowadzone przez miejsca narażone na działanie: 

temperatury przewyższającej ich temperaturę dopuszczalną lub oleju muszą być w wykonaniu 

odpornym na długotrwałe działanie temperatury i oleju. Trasy kablowe kabli pomiarowych, 

sterowniczych i sygnalizacyjnych, należy prowadzić w korytkach kablowych, wydzielonych od tras kabli 

siłowych i energetycznych. Trasy kablowe należy wykonać za pomocą sztywnych, samonośnych korytek 

kablowych. Kable specjalne (sieci cyfrowej, Ethernet, światłowodowe, ppoż.) posiadać powinny 

odpowiednie zabezpieczenia – wydzielona trasa i korytko, itp. 

 

2.8. Budowa sieci energetycznej SN i stacji transformatorowej. 

Wykonać stację transformatorową typu Mrw-b2pp 20/630-3 „b” wyposażoną w transformator 

o mocy 630 kVA, rozdzielnicę SN trójpolową typu Rotoblok SF o napięciu znamionowy 17,5kV oraz w 

jedną rozdzielnicę niskiego napicia typu ZR-W o napięciu 690V. Rozdzielnica typu ZN-W wykonana z 

niezależnych członów jako rozdzielnica wnętrzowa niskiego napięcia. Stację wyposażyć w pośredni 

układ pomiarowo-rozliczeniowy po stronie SN. Zastosować listwę kontrolno-pomiarową zintegrowaną 

z zabezpieczeniami oraz zabezpieczenia obwodów napięciowych licznika. Stacja transformatorowa 

kontenerowa z dachem płaskim betonowym, z kolorem dachu  oraz ścian nie odróżniającym się od 

otoczenia. Przyłącza zewnętrzne wykonane być jako kablowe przyłączone od dołu do pola zasilającego i 

pól odbiorczych z kanału kablowego.  

Stację zasilić przyłączem kablowym typu 3xXRUHAKXs 1x120mm2 od istniejącej stacji 

transformatorowej S-1070 NIDZICA KOTŁOWNIA na działce nr 98/2 obręb 5 do projektowanej 

kontenerowej stacji transformatorowej typu MRw-b2pp 20/630-3 ''b'' na działce 99/1 obręb 5. Długość 

przyłącza ok.80m. 

Należy wyposażyć rezerwowe pole istniejącej stacji transformatorowej S-1070 NIDZICA 

KOTŁOWNI w rozłączniki 15kV. 

Należy wybudować dwa przyłącza kablowe niskiego napięcia z kontenerowej stacji 

transformatorowej. Jedno zasilać będzie projektowaną kotłownię, a drugie kotłownię istniejącą. 

 

2.9. Zagospodarowanie terenu z budową przyłączy i instalacji zewnętrznych 

Na terenie kotłowni wykonać nowy układ komunikacyjny. Istniejący zjazd wykorzystany będzie 

jako wyjazd dla samochodów dostawczych – układ pozostaje bez zmian. Wykonać nowy zjazd z drogi 

gminnej ul. Rataja na działkę nr 100. Szerokość projektowanego zjazdu z drogi publicznej 7 m. Budowa 

nowego zjazdu wymaga przebudowy istniejącej linii telefonicznej, w szczególności kolidującego słupa 

drewnianego.  

Drogi na terenie kotłowni zorganizowano w układzie pętlicowym, prowadzone są wokół kompleksu 

kotłowni, magazynu i budynku socjalno-technicznego, spełniają jednocześnie rolę drogi pożarowej.  

Dopuszczalny nacisk na oś co najmniej 100 kN. Minimalna szerokość drogi pożarowej wynosi 4 m, a jej 

nachylenie podłużne nie przekracza 5% 

Układ drogowy przy starej kotłowni, w północnej części posesji, pozostawia się bez zmian.  

Obramowanie nawierzchni krawężnikiem betonowym 15*30 cm, wyniesionym na 10 cm, 

posadowionym na ławie betonowej z oporem. Na połączeniach z istniejącą nawierzchnią, krawężnik 

należy wtopić do wysokości nawierzchni. Obramowanie chodników wykonać obrzeżem betonowym 

6*20 cm. 
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Droga manewrowa/dojazdowa nawierzchnia wzmocniona dostosowana do przejazdu pojazdów o 

nacisku osi na jezdnię min. 100kN przewidziano z kostki betonowej klasy 2 gr. 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej.  Wykonać następującą konstrukcję i technologię nawierzchni:  

na drogach manewrowych: 

• warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, kolor szary, grub. 8 cm,  

• podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,  

• podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grub. 35 cm, 

• wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm, ze 

względu na występowanie w podłożu nasypów niebudowlanych o niejednorodnej budowie.  

na parkingach: 

• warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,  

• podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,  

• podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, 

• wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm, 

na chodnikach: 

• warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, kolor grafitowy, grub. 8 cm  

• podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm, 

• podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grub. 15 cm, 

Parkingi i stanowiska postojowe - kolor grafitowy. Pasy segregacyjne na parkingach z kostki koloru 

bordowego. 

Przed budynkiem nowej kotłowni wykonać parking z miejscami postojowymi dla 4 samochodów 

osobowych w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Wokół kotłowni i budynku socjalno-

technicznego wykonać chodniki z kostki betonowej, wokół magazynu opaskę z kostki betonowej. Przed 

wejściem głównym krawężniki obniżone do poziomu drogi. Przy kominie wykonać miejsce na 

ustawienie kontenera na popiół i kontenera na odpady. W tylnej części budynku przewidziano 

ustawienie boksów na przechowywanie palet i pojemników  oraz opakowań.  

Teren na części działki zniwelować ze względu na rzędne projektowanych budynków i zachowanie 

wynikających z tego prawidłowych spadków projektowanych nawierzchni jezdnych. 

 

Na terenie przewidziano następującą infrastrukturę techniczną: instalacja elektroenergetyczna SN i 

NN, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja 

gazowa. 

 

Instalacja elektroenergetyczna  

Wykonać oświetlenie terenu wokół projektowanego budynku przy użyciu opraw drogowych 

sodowych o mocy do 150W montowanych na elewacji budynku i na słupach stalowych 

ocynkowanych o wysokości do 10m. Sterowanie oświetlenia zewnętrznego będzie się odbywać za 

pomocą zegara astronomicznego 2-kanałowego. 

 

Instalacja wodociągowa 

Istniejące przyłącze wodociągowe wodociągu żeliwnego DN80 pod ulicą Rataja wymienić po trasie 

istniejącego przyłącza. Przejście pod ulicą Rataja wykonać metodą rozkopu połówkowego a rurę 

wodociągową ułożyć w rurze osłonowej DN150stal na płozach „BR” h=25mm. Na odgałęzieniu 

zamontować trójnik i zasuwę z obudową teleskopową i  skrzynką żeliwną z płytą betonową. 

Zastosować zasuwę DN80 z miękkim uszczelnieniem klina na ciśnienie min. 1,0MPa. Zasuwa z 

żeliwa sferoidalnego równoprzelotowa, kołnierzowa. Trzpień niewznoszący ze stali nierdzewnej z 

gwintem walcowanym zabezpieczony nakrętką oporową. Klin zawulkanizowany wewnątrz i 
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zewnątrz mieszanką gumową, odpowiednio wyprofilowany i zabezpieczony prowadnicami przed 

obrotem. Śruby porywy wpuszczone i zalane masą na gorąco całkowicie chronione przed korozją. 

Zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkową epoksydową RAL 5005 o 

grubości 250 mm. Przyłącze wykonać zgodnie z normą PN-EN 1092-2. Przyłącze wykonać z rur PE 

Ø90x5,2, długość przyłącza 20,6m. Na nowym przyłączu wodociągowym zamontować zestaw 

wodomierza głównego w studni wodomierzowej DN1200. W skład zestawu wodomierzowego 

zlokalizowanego w studni wchodzi: zawór odcinający DN80, filtr siatkowy DN80, wodomierz 

sprzężony równolegle DN80 oraz zawór odcinający DN80. Za zestawem wodomierzowym 

zamontować zawór antyskażeniowy DN80 typu EA. 

Wodę do celów przeciwpożarowych zapewnić z trzech hydrantów przeciwpożarowych Dn80mm 

wybudowanych na wodociągu służącym do zaopatrywania w wodę. Hydranty zlokalizowano wzdłuż 

ulicy Rataja. Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego oznakować znakami zgodnymi z Polskimi 

Normami. 

Instalację wodociągową zewnętrzną wykonać z rur PE Ø90x5,2, długość instalacji 20,6m. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 Instalację kanalizacji sanitarnej wyprowadzić z obiektu przykanalikiem PVC DN200 do 

projektowanej studni na istniejącym kolektorze kanalizacji sanitarnej DN500 biegnącym w działce 

Inwestora. Włączenie projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej należy wykonać poprzez wybudowanie studni kanalizacyjnej.  Sieć  kanalizacyjną 

wykonać  z rur kanalizacyjnych PCV o ściance litej i sztywności obwodowej min. SN8 oraz o 

średnicy 200mm łączonych kielichowo na uszczelkę gumową. Studzienkę kanalizacyjną wykonać  

jako nieprzełazową żelbetową z włazem typu ciężkiego DN1000. Długość zewnętrznej sieci 

kanalizacji grawitacyjnej wynosi 8,5 m. Wg projektu Sieci i instalacje sanitarne 

 

Instalacja kanalizacji deszczowej 

Wody opadowe z dachu projektowanych budynków oraz z nawierzchni utwardzonych  

odprowadzane będą poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej i włączone zostaną do 

istniejącego kolektora kd500. Wody opadowe  odprowadzane będą za pomocą projektowanych 

wpustów ulicznych z osadnikami piasku oraz rur spustowych. Sieć kanalizacyjna deszczowa 

grawitacyjna wykonać z rur PVC klasy „S”, Ø 160-250 mm łączonych na uszczelki gumowe. 

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowić będą studnie rewizyjne połączeniowe betonowe oraz 

studnie inspekcyjne. Studnie rewizyjne połączeniowe z kręgów betonowych (zgodnie z PN-92/B-

10729) przykryte płytą żelbetową z pierścieniem odciążającym oraz włazem typu ciężkiego klasy 

D400. Wpusty deszczowe należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem, z 

pierścieniem odciążającym i wpustem deszczowym klasy D400 kołnierzowym, uchylnym z 

zatrzaskiem. Wg projektu Sieci i instalacje sanitarne 

 

Instalacja gazowa 

Instalację gazową podziemną od projektowanego punktu redukcyjno-pomiarowego na ścianie 

istniejącego budynku garażu do istniejącego budynku kotłowni wykonać z rur i kształtek 

polietylenowych klasa PE-HD SDR – 11 atestowanych na ciśnienie 10 bar o średnicy 160x14.6 i 

połączyć z istniejącą instalacją z rur stalowych o średnicy DN200. Długość instalacji doziemnej 34m.  

Przyłącze i punkt redukcyjno-pomiarowy poza zakresem wykonania. 
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Instalacja c.o. 

Sieć cieplną podziemną wykonać jako preizolowaną w technologii rur pojedynczych o średnicach: 

2xDN 125x225 oraz 2x DN 100x200. Łączna długość podziemnej instalacji c.o. na terenie ciepłowni 

wynosi 99,8m.  

Rura przewodowa stalowa czarna bez szwu wykonana ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2 lub ze 

stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1 (odpowiada St37.0 wg DIN 1629 lub R35 wg PN-

80/H-74219). Rury dostarczane z atestem hutniczym wg PN-EN 10204/3.1. Rura osłonowa 

wykonana z twardego polietylenu HDPE wysokiej gęstości i spełnia wymagania normy PN-EN 

253. Izolacja termiczna twarda pianka poliuretanowa. 

 

3. WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 

1. Wykonawca zapewni wykonanie robót demontażowych zbędnych urządzeń i instalacji, wraz 

z segregacją, cięciem elementów i załadunkiem złomu do kontenerów (złom metalowy 

pozostanie własnością Zamawiającego). Prace demontażowe, koszty utylizacji i wywozu 

obciążają Wykonawcę. 

2. Kotły wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz 

polskimi normami. Na wykonane elementy kotła uzyskać poświadczenia UDT. 

3. Dostawy kotła zrealizować na podstawie dokumentacji opracowanej przez uprawnionego 

projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego. Montaż kotła wykonać zgodnie z tą 

dokumentacją. 

4. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać dokumenty pozwalające stwierdzić ich rok 

produkcji. Kompletacja dostaw oraz rozpoczęcie robót montażowych może nastąpić po 

wcześniejszym przedłożeniu i akceptacji dokumentacji technicznej spełniającej obowiązujące 

przepisy prawa. 

5. Materiały i urządzenia zastosowane winne być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 

rozpoczęcia prac lub roku poprzednim i posiadać wymagane certyfikaty 

6. Roboty prowadzić zgodnie z warunkami realizacji robót budowlanych określonymi Ustawą 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami ). 

7. Pomiary energetyczne kotła wykonać przy obciążeniu wysokim, średnim i niskim metodą 

pośrednią, tj. przez określenie ciepła użytecznego i strat cieplnych towarzyszących procesom 

spalania, zgodnie z normą PN-72/M-34128. 

8. Pomiary stężenia substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza ( SO2, NO2, CO, 

pył ) wykonać zgodnie z normą PN-87/M-34129 „Odpylacze kotłowe – wymagania i badania 

montażowe i odbiorcze”. 

9. Pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych wykonać zgodnie z zachowaniem warunków 

określonych w Zarządzeniu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 69/94 w sprawie 

wykonywania pomiarów emisji zanieczyszczeń przenośnymi analizatorami spalin. 

10. Pomiary zanieczyszczeń pyłowych wykonać zgodnie z normą PN-Z-04030-07.94 „Pomiar 

stężenia i strumienia pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną”. 

11. Zapewnić dostęp komunikacyjny do istniejącego budynku kotłowni. 

12. Zapewnić możliwość dostawy węgla do istniejących kotłów w czasie budowy i rozruchu nowej 

kotłowni. 

13. Emisja hałasu do środowiska wynikająca z budowy obiektu nie spowoduje zwiększenie hałasu 

zewnętrznego. Hałas i wibracje scharakteryzowane przez równoważony poziom dźwięku, a na 

zewnątrz obszaru przeznaczonego pod tereny usługowe i przemysłowe, powinien wynosić 

mniej niż dopuszczalny poziomu hałasu dla terenu, określonego w Rozporządzeniu Ministra 
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Środowiska z dnia 29.07.2004 r (Dz. U. Nr 178 poz. 1841) w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. 

14. Na etapie budowy zapewnić zminimalizowanie oddziaływania przedsięwzięcia poprzez: 

 odpowiedni dobór maszyn budowlanych o niewielkiej emisji zanieczyszczeń i hałasu, 

posiadających wysokiej klasy tłumiki, 

 eliminację zbędnych źródeł zanieczyszczeń i hałasu – wyłączanie silników urządzeń nie 

pracujących w danej chwili, 

 ograniczenie czasu pracy sprzętu powodującego największy poziom hałasu do pory 

dziennej godz. 6.00 – 22.00, 

 selektywna zbiórkę odpadów, 

 używanie maszyn i pojazdów sprawnych technicznie, 

 właściwe wykonawstwo, nadzór oraz odbiory robót zanikowych i odbiór końcowy 

gwarancją jakości i bezpieczeństwa przedsięwzięcia. 

 zaplecze budowy,  na którym będzie parkował sprzęt budowlany, zostanie zorganizowane 

na terenie utwardzonym lub zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną. Stan sprzętu 

budowlanego będzie na bieżąco monitorowany aby zminimalizować potencjalne 

zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ 

  

Niniejszym potwierdzamy, że  

Pan/Pani……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jako przedstawiciel firmy ……………………………………………………………..z siedzibą ……………………………. 

odbył wizje lokalną w dniu ……………………………… w celu zapoznania się z warunkami realizacji 

zamówienia na  zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn „Modernizacja systemu 

ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego  sprawności oraz 

efektywnego wykorzystania energii cieplnej ” 

 

……………………………………  …………………………………………………………. 
        Miejscowość i Data   Podpis i pieczęć Zamawiającego 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma, dokładny adres Wykonawcy) 

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

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

oświadczamy, że 
 
dokonaliśmy wizji lokalnej, zapoznaliśmy się z warunkami realizacji przedmiotu niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń 

 

 

.........................................                                                ………………..…………………………………………… 
Miejscowość i data                                                                  Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej        do  

reprezentowania Wykonawcy  
 
 
 
 
 

          …………………………………………………... 
     Pieczęć firmowa Wykonawcy           
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

...............................................................................................           
/pieczęć  firmy lub dane adresowe i kontaktowe Wykonawcy/ 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Wykonawca:  

 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .................................................................................. 

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………. 

REGON: ………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

TEL. ………………………………………… FAX …………………………………………………………….. 

Osoba do kontaktu: ………………………………………. TEL. ……………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ;  13-100 Nidzica ,  

ul. Kolejowa 17 

Zadanie: „ Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu 

podniesienia jego  sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ” 

Zobowiązujemy się do realizacji w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ i złożoną ofertą za 

kwotę: 

 Netto:………………………………….zł (słownie:………………………………………………………………………….)  

Stawka i kwota podatku VAT ………….% tj. …………………………… zł (słownie:…………………………) 

Brutto………………………………….zł (słownie:……………………………………………………………………….…) 

1. Termin płatności będzie wynosił 30 dni od daty wystawienia faktury, po dokonaniu protokolarnego 

odbioru robót.    

2. Rozwiązania techniczne przedstawiamy jako załączniki do oferty, w formie opisowej   

z podaniem parametrów technicznych, rysunkami oraz zestawieniami urządzeń. 

3. Oświadczamy, że CENA OFERTY obejmuje wszystkie koszty wynikające z realizacji zamówienia 

określonego w SIWZ i w załącznikach oraz wynikające z konieczności ich poniesienia celem 

terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie, zgodnie z warunkami określonymi  

w SIWZ, w terminie do dnia: 

……………………………………………………………………………………… 

5. Na dostarczone przez nas urządzenia udzielamy gwarancji na okres …………….. m-cy oraz wykonane 

przez nas prace udzielamy gwarancji na okres …………….. m-cy, od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego dla poszczególnych zadań zgodnie z ofertą. 

Zobowiązujemy się do świadczenia usług gwarancyjnych. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ, w tym z projektem umowy i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego 

przygotowania i złożenia oferty, skalkulowania ceny oraz wykonania zamówienia. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w SIWZ. 
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8. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

9. Oświadczamy, że przed zawarciem umowy: 

 wniesiemy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w 

wysokości:…………………… zł (słownie………………………………) 

w formie……………………………………………………………………….. 

 zobowiązujemy się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia w całym okresie trwania budowy na 

kwotę 5.000.000,00 PLN. (słownie złotych: pięć milionów). 

 zobowiązujemy się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń 

nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt 

budowy w całym okresie trwania budowy na kwotę min. 1.000.000,00 PLN (słownie 

złotych: jeden milion). 

 

10. Przewidujemy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami / Przewidujemy, że następujące części 

zamówienia powierzymy do wykonania podwykonawcom:* . 

 

Przewidujemy, że następujące części zamówienia powierzymy do wykonania podwykonawcom: 

Lp. Część zamówienia, której wykonanie 

zamierzamy powierzyć do wykonania 

podwykonawcy 

Nazwa/ firma podwykonawcy 

[ o ile jest znany] 

   

   

 

11. Wadium o wartości 200.000 zł wnieśliśmy w formie ………………………………….. w dniu  

………………………………….…  

12. Oświadczamy, że następujące informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

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

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

13. W załączeniu przedstawiamy opis wykonania zamówienia. 

14. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze  specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 

warunkami przetargu i nie wnosimy żadnych uwag. 

15. Oświadczamy, że czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie będzie dłuższy niż 48 godzin od 

pisemnego  zgłoszenia przez Zamawiającego. 

16. Oferta, wraz z wymaganymi dokumentami zawiera łącznie ....... stron (wraz z formularzem 

ofertowym) i zgodnie z poniższym wykazem obejmuje : 

a) …………………………………………………. 

b) ………………………………………………….. 

c) ………………………………………………….. 

 

 

………………………………………… 
Podpis osoby/osób uprawnionych 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

                                                                                                                                             

…………….……………………………… 
miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA oraz 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

.......................................................................... 
                    Nazwa i adres wykonawcy 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. 

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego  

sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej” niniejszym oświadczamy, iż: 

1.   Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo 

nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2.    Posiadamy wymaganą zdolność techniczną i zawodową. 

3.    Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4.    Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wskazane przez 

Zamawiającego  

 

 

           

........................................................................................... 
                        podpis osoby upoważnionej do reprezentowania  

Wykonawcy  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

………………….……………………………… 
miejscowość, data 

 

 

.................................................................. 
Nazwa Wykonawcy       

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO POSTĘPOWANIA: 

 

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego  

sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej” 

 

Lp. 
Nazwa, adres i telefon 

Zamawiającego 

Rodzaj i zakres wykonanych zadań, 

realizowanych w ciągu ostatnich pięciu 

latach, tożsamym z przedmiotem 

zamówienia i wymaganiami określonymi 

w rozdziale VIII SIWZ 

Wartość robót 

budowlanych 
Termin realizacji 

     

     

     

     

 

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczących robót, określających czy roboty te zostały wykonane 

w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone 

 

 

 

 

 
…………….……………………………………………….…………………… 

                                             podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 
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załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

………………….……………………………… 
miejscowość, data 

 

 

.................................................................. 
Nazwa Wykonawcy       

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA PN.: 

 

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego  

sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej” 

 

Lp. Imię i nazwisko 

Zakres wykonywanych 

czynności w niniejszym  

Zamówieniu (funkcja) 

Posiadane uprawnienia 

budowlane /nr , data 

wydania 

Doświadczenie 

zawodowe 

Podstawa dysponowania osobą 

(własna / udostępniony przez 

inny podmiot) 

    

  
 

 

      

    

  

 

 

      

 
* W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów przedkłada 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków i wypełnia 

poniższe oświadczenia. 

 

Oświadczamy, że osoby wymienione w poz. ............... wykazu będą nam oddane do dyspozycji przez 

inny podmiot w celu realizacji niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów*. 

 

Oświadczam, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

 

 

 

 
…………….……………………………………………….…………………… 

                                             podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 
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załącznik nr 8 do SIWZ 
 

Wzór Umowy    

Umowa zawarta w Nidzicy w dniu……….. 

 

pomiędzy: 

Przedsiebiorstwem Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ;  13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 

17, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 000014394;  

NIP: 745-000-06-47;  REGON 510563346,  

zwanym dalej ,,Zamawiającym” reprezentowanym przez:    

 

1. Pana Andrzeja Adama Jabłonkę – Prezesa Zarządu 
2. Pana Pawła Łazickiego          – Wiceprezesa Zarządu 
 

a  

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania 

zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. ;  13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 17,   zawiera się umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania zadania:   

 „Modernizacja systemu ciepłowniczego  Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu 

podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystanie energii cieplnej” w 

zakresie: 

 budowa kotłowni miejskiej opalanej zrębkami o mocy 7,5 MW z  instalacją oczyszczania i 

kondensacji spalin wraz z budową wiaty na zrębki, budową i przebudową istniejącej 

infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Rataja 11 

 wymiana istniejącej sieci kanałowej na sieć preizolowaną oraz budowa nowej sieci  

preizolowanej łączącej dotychczasowych odbiorców kotłowni lokalnej przy ul. Wojska 

Polskiego z Kotłownią Miejską przy ul. Rataja o łącznej długości trasy ok. 2 375 mb. 

 wymiana istniejących węzłów cieplnych wymiennikowych na kompaktowe, likwidacja 

węzłów grupowych, montaż węzłów indywidualnych oraz budowa węzłów cieplnych w 

budynkach dotychczasowych odbiorców z likwidowanej kotłowni gazowej przy ul. 

Wojska Polskiego - łącznie 48 szt.  

2. Całkowity zakres robót będących przedmiotem roboty budowlanej, o której mowa w ust. 1, zawarty 

został w następujących dokumentach: dokumentacji projektowej, Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) i jej załącznikach, z którymi to dokumentami Wykonawca 

zapoznał się i akceptuje w całości. 
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3. Integralną częścią umowy są dokumenty wymienione w ust. 2 wraz z ofertą Wykonawcy 

dotyczącą realizacji zadania.  

§ 2 

Terminy umowne 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia:  do 31.12.2017 r.  

 

§ 3 

Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym 

w niniejszej umowie oraz zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich 

Norm przenoszących europejskie normy  zharmonizowane. 

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu 

ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami)  

oraz ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), 

b)  dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów świadczących, 

że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają, co do jakości wymogom 

wyrobów   dopuszczonych   do   obrotu   i   stosowania    w    budownictwie    określonych 

w przepisach, o których mowa w ppkt. a) oraz innych, o ile mają zastosowanie np. 

certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi (DTR), aprobaty techniczne, 

autoryzacje itp. 

c) wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, 

użytkownika i osób trzecich; 

d) zachowania w czasie wykonywania robót warunków BHP i P.POŻ. 

3. Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów własnych. 

4. Zakres  świadczonych  przez  Wykonawcę  robót jest taki, jak określono go w niniejszej umowie i 

musi obejmować wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby 

przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie 

wyszczególnione  w  umowie  (dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót).   

 

§ 4 

Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Przekazania terenu budowy nie później niż w ciągu 14 dni od zawarcia niniejszej umowy.   

2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 5 

Reprezentacja stron na budowie 

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie: p………………………………… 

2. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika robót elektrycznych  w osobie: p….………………  

3. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych w osobie:   

 p………………….. 

4. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego …………………………………………. 

…………………………..reprezentującego Zamawiającego wobec Wykonawcy działającego w imieniu i 

na rzecz Zamawiającego. 
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5. Koordynatorem ze strony Zamawiającego będzie p.………………………….. tel. …………………………….. 

6. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że do obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru 

należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).  

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, obowiązującymi 

         przepisami Prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz innymi przepisami      

         prawa mającymi związek z realizacją niniejszego zamówienia. 

 

§ 6 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) poniesienie wszelkich kosztów związanych z prawidłową realizacją przedmiotu 

zamówienia, 

2) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i zapewnienie ochrony swojego mienia na terenie 

budowy, 

3) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom państwowego nadzoru budowlanego, 

4) utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwanie i 

właściwe składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i 

śmieci, 

5) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na 

odbiór końcowy robót, 

6) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas i w 

związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym 

realizacji inwestycji. 

7) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstępu na teren robót, przeprowadzenie 

jego kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku 

materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych 

robót budowlanych. 

2. Wykonawca  przed zawarciem umowy przedłożył dokument ubezpieczenia (…nazwa, numer, 

termin ważności)  potwierdzający, że Wykonawca w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony 

od  odpowiedzialności  cywilnej w  zakresie  prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  5 000 000,00 PLN. Wykonawca jest zobowiązany do 

ubezpieczenia od działalności cywilnej w kwocie 5 000 000,00 PLN w całym okresie trwania 

umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania złożonej polisy, przedłoży nowy, 

aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia  pod rygorem wstrzymania budowy z winy 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłożył dokument ubezpieczenia budowy (…nazwa, 

numer, termin ważności) potwierdzający, że budowa jest ubezpieczona od szkód mogących 

wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie 

winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 

PLN. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia budowy  od szkód mogących wystąpić i od 

zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej w kwocie 1 000 000,00 PLN w 

całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania przedłożonej 

polisy przedłoży nowy aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem 

wstrzymania budowy z winy Wykonawcy. 

4. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną. 

5. Wykonawca zapewnieni zrealizowanie wszystkich robót wyspecyfikowanych w SIWZ. 
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6. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie doprowadzi wodę i energię elektryczną na 

teren budowy i będzie ponosił pełne koszty ich poboru w okresie realizacji robót 

 

§ 7 

Wymagania dotyczące stosowanych materiałów i urządzeń 

1. Zgodnie  z  art.  10  ustawy  Prawo  budowlane   przy wykonywaniu robót budowlanych należy 

stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. 

2. Wykonawca zapewni na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie przez wyspecjalizowane 

jednostki  badań  konstrukcyjnych,  jakości  robót  wykonywanych  z   materiałów  Wykonawcy, 

a także ciężaru i ilości zużytych materiałów. Koszty tych badań obciążą Wykonawcę, jeżeli 

wyniki takich badań wykażą rozbieżności w stosunku do oświadczeń Wykonawcy w tym 

zakresie.  

3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane n/n umową Wykonawca jest 

zobowiązany przeprowadzić te badania, a ich koszty obciążą jedną ze stron stosownie do wyniku 

badań. 

4. Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych urządzeń, w nowszej, lepszej technologicznie 

ich wersji, jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia ceny 

 

§ 8 

Udział Podwykonawców 

Wykonawca zamierza wykonywać roboty bez udziału Podwykonawców/ z udziałem  

Podwykonawców. 

§ 8 (alternatywa) 

 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót podwykonawcom na warunkach określonych  

w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, 

poz.121) (dalej: Kodeks cywilny) i w Umowie. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, 

prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji robót, prowadzonych przez 

Podwykonawców. Zapisy niniejszego  § nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 

w/w Kodeksu cywilnego.  

2. Wykaz Podwykonawców określony jest w załączniku nr 1 do umowy (propozycja w załączeniu). 

3. W razie zaistnienia w czasie realizacji robót uzasadnionej okolicznościami faktycznymi lub 

prawnymi potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego 

zgłoszenia takiej potrzeby Zamawiającemu. Jednocześnie Wykonawca wskaże Zamawiającemu 

nowego Podwykonawcę. 

4. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Zmiana załącznika nr 1 do Umowy wywołuje skutek po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 

Zasady opiniowania i akceptacji umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami 

określają dalsze ustępy niniejszego paragrafu.  
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6. Zamawiający ma prawo domagać się zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo w szczególności w przypadku: 

1) nieprzestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych; 

2) realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

3) opóźnienia robót względem Harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

Zmiany podwykonawcy dokonywane są zgodnie z ust. 5. 

7. Zamawiający ma prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników 

Wykonawcy lub Podwykonawców, których zachowanie lub jakość wykonanej pracy uważa za 

niewłaściwe. 

8. Zamawiający bez zbędnej zwłoki, uwzględni wniosek Wykonawcy, jeżeli zmiana Podwykonawcy 

nie wpłynie negatywnie na realizację robót. Postanowienia ust. 5 mają zastosowanie 

odpowiednio. 

9. Realizacja robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa.  

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób, którymi 

będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy, jak za swoje własne. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

13. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia dokumentów, zgłasza pisemne zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12. 

14. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

16. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia dokumentów zgłasza pisemny sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 

o których mowa w ust. 13. 

17. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia dokumentów, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
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umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 12, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

20. Przepisy ust. 11–19 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

21. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 21. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

25. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 21, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

27. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 21, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

28. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawiera 

w szczególności postanowienia dotyczące: 

1) obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 

zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian; 

2) wskazania terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany 
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lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i 

do jej zmian; 

3) obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi, oraz ich zmian; 

4) zasad zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom; 

5) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

6) zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami; 

7) wysokości kar umownych, z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

29. W przypadkach, o których mowa w ust. 28 pkt 1 i 3 oraz w ust. 15 i ust. 18, przedkładający może 

poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

                                                           

§ 9 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1, strony ustalają wynagrodzenie w 

wysokości określonej w ofercie Wykonawcy.                                                                               

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:  

........................... zł (słownie złotych: …..........................) obejmująca podatek  VAT w kwocie   

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

3. Wartość wynagrodzenia jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

4. W wynagrodzeniu określonym w ust. 2 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu 

umowy, a także te, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, tj. między innymi: 

1) przygotowanie terenu pod budowę, opłaty za zajecie pasa drogowego (w razie potrzeby), 

2) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

3) pobór wody  i energii elektrycznej (w razie potrzeby), 

4) promocja projektu – zgodnie z wytycznymi instytucji współfinansującej wykonanie 

przedmiotu umowy, 

5) obsługa geodezyjna inwestycji,     

6) ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i innych,  

7) ubezpieczenie budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od 

odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy, 

8) i inne wynikające ze specyfiki realizowanej inwestycji i wymagań SIWZ  (między innymi 

koszty uzyskania wadium, gwarancji, ubezpieczeń), 

9) przeglądy gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym,  

10) opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji UDT zezwalającej na 

eksploatację urządzeń, 

11) przygotowanie wymaganych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

12) opracowanie dokumentacji niezbędnej do  uzyskania decyzji o pozwoleniu na wprowadzanie 
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gazów i pyłów do powietrza z wykonanej instalacji,  

5. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych niniejszą umową nie stanowi podstawy wystawienia 

faktury przez Wykonawcę. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę. 

6. Wynagrodzenie umowne obejmuje także ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji. 

7. Wykonany przez Wykonawcę przedmiot umowy musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i 

normami europejskimi,  

8. Zamawiający nie przewiduje przeszacowania wartości robót. 

9. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku. 

10. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej inwestycji. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Strony   postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania  stanowią  kary umowne (z 

zastrzeżeniem ust. 3 i 4). 

2. Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych w następujących wypadkach i 

okolicznościach:  

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

gwarancji lub rękojmi  w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień zwłoki   liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto, 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie 

objętych odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły odpowiedzialność 

odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 kc. 

5. Zamawiającemu  przysługuje   prawo   do   potrącenia  należności   z   tytułu    kar    umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Jeżeli nieterminowość wykonania robót spowoduje odstąpienie od umowy ze strony 

współfinansującej inwestycję Wykonawca w całości pokryje straty Zamawiającego 

spowodowane tym faktem. 

 

§ 11 

Odbiór prac 

Końcowy odbiór prac: 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot Umowy. 

2. Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, a przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca 

przeprowadzi próby mechaniczne maszyn i urządzeń w obecności Zamawiającego. Pozytywne 

wyniki prób mechanicznych spisane zostaną w  protokole prób mechanicznych, podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego i upoważnią Wykonawcę do 
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rozpoczęcia 72 – godzinnego rozruchu technologicznego wybudowanej ciepłowni. 

3. Przed rozpoczęciem prób mechanicznych i rozruchowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na 

piśmie  skład grupy rozruchowej (w tym kierownika rozruchu) i osób upoważnionych do 

reprezentowania  Wykonawcy w trakcie odbiorów.    

4. Rozruch technologiczny zakończony zostanie przeprowadzeniem prób gwarancyjnych 

(potwierdzonych protokołem podpisanym przez strony), których celem jest udokumentowanie, że 

wybudowana instalacja, jako przedmiot umowy gwarantuje uzyskanie parametrów określonych w 

zamówieniu. 

5. Przed rozpoczęciem rozruchu Wykonawca powinien mieć zakończone wszystkie roboty 

budowlano-montażowe  potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektorów nadzoru. 

O terminie rozpoczęcia rozruchu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie (min 5 dni 

wcześniej) załączając przy tym projekt rozruchu wybudowanej instalacji. 

6. Rozruch technologiczny wybudowanej ciepłowni obejmuje: 

1) Opracowanie sprawozdania z rozruchu wybudowanej instalacji, 

2) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego obejmującego:  

a) kompleksowe przygotowanie kotłów i instalacji do odbioru końcowego – wszystkie prace, 

odbiory częściowe, rewizje oraz dopuszczenia do eksploatacji kotłów wraz z instalacjami 

pomocniczymi leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia odbiór przez: UDT, Zakład 

Energetyczny i inne niezbędne odbiory i dopuszczenia, jeżeli są wymagane przez 

obowiązujące przepisy; 

b) rozruch kotłów i instalacji oraz 72 godzinną próbę ruchową wykonaną przez grupę 

rozruchową Wykonawcy w obecności wspólnej Komisji Rozruchowej powołanej przez 

Zamawiającego  i Wykonawcę. Koszty rozruchu oraz wszystkich mediów i materiałów 

użytych podczas rozruchu leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający zapewni paliwo, 

niezbędne media oraz obsługę na okres prowadzonego rozruchu; 

c) wykonanie pomiarów energetycznych kotłów oraz potwierdzenie osiągnięcia wymaganej 

sprawności kotłów i instalacji kondensacji, zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę 

zaakceptowaną przez Zamawiającego. Koszt pomiarów obciąża Wykonawcę. 

d) wykonanie pomiarów skuteczności odpylania zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę 

zaakceptowaną przez Zamawiającego. Koszt pomiarów obciąża Wykonawcę; 

e) wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacyjnej wybudowanej ciepłowni w języku polskim, 

f) przeszkolenie personelu użytkownika, 

g) potwierdzeniem terminu zakończenia świadczenia umownego będzie stosowny wpis do 

dziennika budowy oraz złożenie przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.  

4. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po zakończeniu rozruchu technologicznego i osiągnięciu 

zakładanych parametrów technologicznych przez Wykonawcę. Wykonawca poinformuje pisemnie 

Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego  i potwierdzi to odpowiednim wpisem 

do dziennika budowy. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik 

budowy reprezentujący Wykonawcę w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy przedłoży inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentującym 

Zamawiającego: 

 projekty powykonawcze, 

 inwentaryzację geodezyjno - powykonawczą, 

 dokumentacje techniczno-rozruchowe zainstalowanych maszyn i urządzeń - 1 egz. 

 instrukcje obsługi i eksploatacji wybudowanej ciepłowni, 
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 protokoły z prób, odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu,  

 protokół prób mechanicznych maszyn, urządzeń i pomiarów instalacji, 

 atesty materiałów i wyrobów zastosowanych w realizacji inwestycji w tym między innymi  

certyfikaty pochodzenia wyrobów - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót 

budowlanych - 1 egz. 

 oświadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokołem, że przeszkolił personel Zamawiającego 

w zakresie obsługi i eksploatacji, 

 karty gwarancyjne maszyn i urządzeń w języku polskim - 1 egz. 

 protokół z przeprowadzenia prób gwarancyjnych, 

 protokół z rozruchu technologicznego, 

 dokumentację niezbędną do  uzyskania decyzji o pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów 

      do powietrza z wykonanej instalacji -2 egz. 

 W/w dokumenty (za wyjątkiem podanej ilości) należy przygotować  w 3 – egzemplarzach 

6. Potwierdzenie przez wyznaczonych inspektorów nadzoru zakończenia przedmiotu umowy oraz 

sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez  

Wykonawcę nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez  Wykonawcę  gotowości do odbioru. 

7. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia 

 przez inspektorów nadzoru zakończenia przedmiotu umowy. 

8. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora 

nadzoru wykonania przedmiotu umowy i kompletności dokumentów odbiorowych. Zamawiający 

zakłada, że czas trwania odbioru końcowego wyniesie 21 dni. 

9. W przypadku nie przedłożenia dokumentów, dotyczących prawidłowej eksploatacji Wykonawca 

odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwej eksploatacji obiektu lub maszyn i urządzeń 

10. Zamawiający odmówi dokonania odbioru jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych 

certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na wbudowane materiały (wyszczególnione w pkt. 7).  

11. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę były w języku 

polskim . 

12. Odbiór zostanie zakończony podpisaniem protokołu końcowego odbioru całego przedmiotu umowy. 

13. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania końcowego protokołu 

odbioru robót. 

14. W przypadku nie przedłożenia dokumentów, dotyczących prawidłowej eksploatacji Wykonawca   

odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwej eksploatacji obiektu lub maszyn i  urządzeń. 

 

§ 12 

Wady 

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się 

do usunięcia, a stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z 

jego przeznaczeniem  Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,   

technicznej, ekologicznej, 

b) odstąpić od umowy, żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody. 

2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy  odbiorze wad, 

nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji Zamawiający 

może: 

a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 

niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,  

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 
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3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania przez Zamawiającego z 

uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzędzie 

poprzez potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Jeżeli kwoty uzyskane według ust. 3 nie będą wystarczające to Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do zapłaty brakującej kwoty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od 

otrzymania wezwania. 

 

§ 13 

Rękojmia  

1. Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za  wady zostaje rozszerzona i 

wynosi min. 60 miesięcy, w przypadku robót budowlanych, instalacji i konstrukcji, licząc od daty 

odbioru końcowego.  

2. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie to 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokryte  w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

 

§14 

Gwarancja 

1. Wykonawca udzieli gwarancji jaskości: 

a) Gwarancja na dostarczone urządzenia –min. 2 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. 

b) Gwarancja na pozostałe roboty i materiały  –min 5 lat od daty odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia 

bez wyłączeń w treści gwarancji, obejmujących zwolnienie Wykonawcy z gwarancji w 

przypadku wad powstałych na skutek: zaników napięcia, obciążenia śniegiem, braku 

możliwości w odbiorze ciepła. 

2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości obejmuje: 

a) usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wadach, 

b) przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych, 

c) przeprowadzania przeglądów serwisowych w okresie gwarancji, 

d) stałe serwisowanie urządzeń przy czasie reakcji na serwis do 48 godzin liczonych od końca 

dnia w którym nastąpiło powiadomienie. 

3. W okresie gwarancji jakości na roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany do 

podejmowania ww. działań zakończonych skutecznych ich rezultatem. 

4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przynajmniej dwóch 

przeglądach gwarancyjnych oraz do przeprowadzania przeglądów serwisowych. W zależności od 

awaryjności zamontowanych urządzeń Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości 

przeglądów gwarancyjnych – nie więcej niż do 5 razy. 

5. Termin przeglądów gwarancyjnych wyznacza pisemnie Zamawiający, przy czym przeglądy 

gwarancyjne winny odbyć się przed upływem terminu gwarancji jakości udzielonej przez 

Wykonawcę. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie każdego z przeglądów 

gwarancyjnych co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą przeglądu gwarancyjnego. 

6. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych elementów o 

parametrach nie gorszych niż uszkodzone. 
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7. Z wykonanych czynności gwarancyjnych Wykonawca każdorazowo sporządzać będzie protokół, 

potwierdzony przez Zamawiającego lub  upoważnioną przez niego osobę. 

 

       

§ 15 

Płatności 

1. Rozliczenie robót dokonane będzie fakturami częściowymi za wykonane etapy robót  określone 

w harmonogramie (przedłożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy i 

zaakceptowanym przez Zamawiającego) stanowiącym załącznik do umowy oraz fakturą 

końcową. 

2. Zamawiający dopuszcza udzielnie zaliczki na zakup urządzeń do 20% wartości umownej, na 

podstawie faktury zaliczkowej, pod warunkiem otrzymania zaliczki z instytucji finansujących 

3. Faktury    częściowe    Wykonawca    musi    przedkładać    Zamawiającemu     w    ustalonych w 

harmonogramie terminach, lecz nie później niż 7 dni od odbioru częściowego.  

4. Podstawą do wystawienia faktur częściowych  będą protokoły  odbioru  etapów robót podpisane 

przez  inspektora nadzoru, kierownika budowy i członków komisji odbiorowej. 

5. Ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, która będzie opłacona po zakończeniu 

przedmiotu umowy i obejmować będzie wynagrodzenie za wykonane i odebrane elementy 

robót. 

6. Faktura końcowa - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego - zostanie wystawiona w 

oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,   

kierownika budowy i członków komisji odbiorowej. 

7.  (alternatywa-gdy występują Podwykonawcy) Rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą/ami 

dokonywane będzie w następujący sposób i na zasadach określonych poniżej: 

a) Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego reguluje wynagrodzenia 

Podwykonawców zgodnie z zawartymi umowami; 

b) przed dokonaniem kolejnej płatności wynagrodzenia Zamawiający wymagać będzie, aby 

Wykonawca udokumentował rozliczenie wymagalnych zobowiązań z 

Podwykonawcą/ami (dokument przelewu lub oświadczenie podwykonawcy); 

c) w  przypadku braku udokumentowania rozliczenia się Wykonawcy z zobowiązań w 

stosunku do Podwykonawcy/Podwykonawców, Zamawiający z kolejnej należności 

potrąci środki finansowe na rzecz ewentualnych roszczeń Podwykonawcy/ów do 

wysokości świadczenia umownego(art. 6471 §5 KC). 

8. Faktury częściowe i końcowa wystawione przez Wykonawcę za wykonane roboty będą  

realizowane w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr …............................................. 

9. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia  rachunku Zamawiającego. 

 

§ 16 

Zabezpieczenie 

1. Wykonawca  wnosi  w  dniu  zawarcia  umowy  zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w 

wysokości  5%   wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy  tj. .................... .zł.   (zgodnie z   

zasadami    podanymi   w rozdziale XIX formularza podstawowego specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia) w  formie: ........................................... 

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 

przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego 

zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.  
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3. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostaje zwrócona lub 

zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za   

należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia  zostanie zwrócona lub uwolniona nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Strony postanawiają, iż w przypadku, 

jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego wykonania umowy, obowiązki te 

wykona zastępczo Zamawiający, przeznaczając na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy 

rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku. 

4. Zatrzymane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie 

zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny 

na rachunek Wykonawcy.       

 

§ 17 

Odsetki 

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych stronom przysługuje prawo żądania 

ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

 

§ 18 

Zmiana umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem okoliczności, które Zamawiający  

przewidział jako podstawa możliwości  dokonania  takiej  zmiany  w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  

3.1 Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których 

wystąpienia strony nie przewidywały w chwili zawarcia umowy. Okoliczności te nie mogą być 

wywołane przez którąkolwiek ze Stron w wyniku ich nienależytej staranności, ani nie mogą być 

przez strony zawinione i muszą potwierdzać, iż: 

a) umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na grożącą, 

rażącą stratę jednej bądź obu stronom, lub niemożność osiągnięcia celu umowy, albo też 

b) wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron. 

 3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli 

zaistnieje jedna z poniższych okoliczności2: 

1) zmiany zostały przewidziane w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które 
określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i 
charakter oraz warunki wprowadzenia zmian ujęte w dalszych punktach Rozdziału XX; 
2) zmiany dotyczą konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych 
przedmiotem zamówienia podstawowego, o ile zostaną łącznie spełnione następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

                                                 
2 Przesłanki zmiany postanowień umowy przyjęto za treścią art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

3)  zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie; 
4)  wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, 
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych 

c) istotnych zmian umowy, 
d) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 
5)  wprowadzana zmiana lub łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie. 

6)  zmiana, niezależnie od jej wartości, nie jest istotna. Zmiana postanowień zawartych w umowie 
uznana będzie za istotną, jeżeli: 
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu; 
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy 
lub przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z 
umowy, 

d) zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, 
nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione pkt 11.3.4. 

3.3 Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 

3.4 W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, bądź na 

uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na dokonanie zmian terminów realizacji 

poszczególnych etapów robót wskazanych w uzgodnionym harmonogramie, pod warunkiem, że 

ostateczny termin zakończenia robót nie przekroczy daty 31.12.2017 r. Konieczność 

dokonania takiej zmiany winna być udokumentowana i wynikać z: 

a) Wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych (fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru), 

b) zaistnienia siły wyższej,  

c) w innych okolicznościach, w których Wykonawca – mimo dołożenia należytej staranności 

- nie mógł wykonywać zobowiązania umownego z przyczyn nie leżących po jego stronie 

UWAGA: w sytuacji wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia robót z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, jakie zaistnieją przed podpisaniem umowy, harmonogram przedłożony przez 

Wykonawcę może zostać zmodyfikowany przy dążeniu do zachowania, w miarę możliwości, długości 
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cykli podanych przez Wykonawcę w harmonogramie, przy czym ostateczny termin zakończenia 

inwestycji nie może przekroczyć daty: 31.12.2017 r. 

3.5 Zmiana umowy będzie mogła, w szczególności, nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z 

okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia: 

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może być spowodowana przede 

wszystkim: 

1) warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem siły wyższej, które uniemożliwiły 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów; 

2) stwierdzeniem wystąpieniem warunków geologicznych, archeologicznych, lub 

terenowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, napotkania 

niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych; 

3) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

 wstrzymanie robót decyzją Zamawiającego; 

 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przekazanej 

Wykonawcy dokumentacji projektowej; 

4) następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

 niedotrzymanie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp.; 

 odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej przekazanej 

Wykonawcy przez Zamawiającego 

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia może być spowodowana przede wszystkim 

zmianą technologiczne, wynikającą w szczególności z: 

 konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem projektu; 

 odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujące 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy założeniach 

technologicznych przyjętych w projekcie; 

 konieczność wykonania świadczenia umownego przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa. 

3. Zmiany osobowe  - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i 

kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a 

także SIWZ, będzie wymagała – jako zmiana nieistotna – tylko akceptacji Zamawiającego 

4. Inne zmiany 

 zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie 

powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą 

różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. 

 kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami - w takich przypadkach zmiany w umowie zostaną ograniczone do 
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wprowadzenia niezbędnych zmian umożliwiających uniknięcie zaistniałej kolizji. 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać zmienione, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie dodatkowo spełniane świadczenia oraz 

udokumentowane i zaakceptowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku 

z innym sposobem wykonywania zamówienia aniżeli wynikającymi z umowy. 

3.6 Wszystkie powyższe postanowienia wskazują katalog możliwych zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 19 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi trzeciej kodeksu cywilnego 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) gdy Wykonawca popełnia istotne błędy, 

e) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z umową, bez    

zachowania wymaganej staranności, 

f) w przypadku likwidacji Wykonawcy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru,  

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego   

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień 

odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty z zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony , która odstąpiła od umowy,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, itp., które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego ,  

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada,  

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy 

urządzenia  zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,  
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6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które on odpowiada,   

obowiązany jest wobec Wykonawcy do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji, itp. określonych w ppkt.c n/n paragrafu 

zakupionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zadania, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 20 

Prawo 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny i 

Prawo budowlane. 

 

§ 21 

Spory 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 22 

Ilość egzemplarzy 

 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 

dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                    WYKONAWCA: 

 

 

Wykaz załączników do umowy: 

1. Wykaz podwykonawców 

2. Harmonogram  

3. SIWZ 

4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (…nazwa, numer, termin ważności). 

5. Ubezpieczenie budowy (…nazwa, numer, termin ważności). 

 

 


