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I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Fiszera 14
80-231 Gdańsk
REGON: 000326121, NIP: 584-035-78-82
tel.: (+48) 58 346 08 81, 58 341 12 71
fax: (+48) 58 341 61 44
e-mail: jsawicki@imp.gda.pl
strona internetowa: www.imp.gda.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, wydanych na podstawie tej ustawy rozporządzeń wykonawczych
oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust.
1 oraz art. 39-46 ustawy Pzp.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1. wykonanie projektu i modernizacja instalacji, w tym odcięcie oraz spuszczenie
wody z instalacji c.o., c.w. i instalacji cyrkulacyjnej oraz montaż nowego odcinka
instalacji c.o., c.w. i instalacji cyrkulacyjnej.
2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
50720000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
Wykonawca w przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian lub modyfikacji w przedmiocie zamówienia zwraca się z wnioskiem do zamawiającego w trybie
określonym w art. 38. Ustawy.
3. Specyfikacje techniczne
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST.06.01 – CENTRALNE OGRZEWANIE

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

-

W zakres robót wchodzą:
demontaż istniejących grzejników
demontaż istniejących i nieczynnych rurociągów i armatury
ułożenie rurociągów stalowych
zamocowanie grzejników w pomieszczeniach
montaż zaworów przelotowych
próby szczelności i instalacji c.o.
usunięcie ewentualnych usterek
płukanie instalacji
przygotowanie instalacji c.o. do malowania
wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych

1.4. Podstawowe określenia
Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z Polskimi Normami i normami
branżowymi Zjednoczenia Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL” –
komisja koordynacji branżowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.0. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mieć aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie są dopuszczone wyroby instalacyjne:
- w odniesieniu do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,
jeżeli jest:
- oznakowany CE, co oznacza, że dokonano jego zgodności z normą zharmonizowaną (PN-PE) albo europejską aprobatą techniczną ( EAT), bądź krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
- oznakowany znakiem B, co oznacza, że producent mający siedzibę na terytorium
RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną ( krajową).
Wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych,
- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami.
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robót odpowiadały wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od dostawców/ producentów wymaganych przepisami certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montażowych i instrukcji obsługi,
a także kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora
nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy przez wykonawcę.
2.1. Materiały dotyczące instalacji centralnego ogrzewania
2.1.1. Przewody z rur stalowych o połączeniach spawanych DN15, DN20, DN25,
DN50. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania samokompensacji. Przewody stalowe prowadzić w poziomie do zasilania grzejników.
2.1.2.Zawory grzejnikowe na zasileniu i powrocie przy grzejnikach specjalne dla
instalacji grawitacyjnych.
2.1.3.Zawory odpowietrzające za spustem
2.1.4. Grzejniki stalowe płytowe o wysokości 60cm zasilane od dołu oraz z gałązkami wychodzącymi ze ściany dodatkowo stalowe modernizacyjne z
gałązkami wychodzącymi z boku. Grzejniki zamontowane na wysokości +
0,10 do +0,30 cm koloru białego. Grzejniki należy montować do ścian za
pomocą standardowych wieszaków. Doboru wielkości grzejników przyjętych w projekcie dokonano dla parametrów czynnika grzejnego 90/70ºC.
W wypadku zastosowania grzejników innego typu niż przyjęty w projekcie,
ponownego doboru wielkości grzejników powinien dokonać autor projektu
na koszt wykonawcy, po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora.
2.2. Odbiór materiałów na budowie
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).
2.3. Składowanie materiałów
Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, rura musi być podparta na
całej długości. Wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m. Grzejniki, zawory odcinające, zawory regulacyjne i zawory termostatyczne należy składować w
zamykanych magazynach.
3.0. Sprzęt
3.1. Sprzęt do wykonania instalacji c.o.
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- spawarki do łączenia rur stalowych
- piły do cięcia rur stalowych
- wiertarki
4.0. Transport
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania. Roboty instalacyjne należy
wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 6 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem
budowlanym oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Polecenia inspektora nadzoru
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania prowadzonych robót.
5.1. Roboty przygotowawcze
- wytyczenie tras prowadzenia przewodów
- ustalenie miejsc wykonania podejść do grzejników
- zamontowanie wsporników pod grzejniki
5.2. Roboty montażowe
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną
Grzejniki należy montować poziomo, równolegle do powierzchni ściany. Odstęp
grzejnika od ściany 5 cm, od podłogi 30 cm (jeśli montaż grzejników ma się odbywać niżej należy skonsultować to z producentem). Grzejniki należy zawiesić na
wspornikach przymocowanych do ściany uchwytami według katalogu grzejników.
Przewody z polietylenu łączyć za pomocą złączek systemowych.
Przy przejściach rurą przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodowej:
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową (ścianę)
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 5 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop o ok. 2 cm powyżej posadzki.
6.0. Kontrola jakości i odbiór
6.1. Instalacja centralnego ogrzewania
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi
- sprawdzenie szczelności instalacji
- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę
- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad
6.2. Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania
Próby szczelności na zimno należ wykonać przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelności wykonać wodą. Przed przystąpieniem do badania szczelności, instalacja musi być wypłukana. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte. Przed napełnieniem wodą instalacji nie nale-
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ży montować automatycznych odpowietrzników, jedynie ich zawory stopowe. Do
chwili skutecznego wypłukania instalacja ma być odpowietrzana ręcznie. Podniesienie ciśnienia w instalacji należy wykonać za pomocą pompy ręcznej podłączonej do
instalacji. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór
zwrotny i spustowy. Podczas badania używać należy cechowanego manometru o
średnicy tarczy minimum 150 mm. Badanie należy wykonać po okresie 1 doby od
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Wartość ciśnienia próbnego w najniższym punkcie instalacji
musi wynosić 5 bar. Badanie uważa się za pozytywne jeżeli w trakcie obserwacji ½
godzinnej nie występują przecieki i roszenia oraz manometr nie pokaże spadku ciśnienia. Po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół
badania określający ciśnienie próbne, oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakończono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
należy jednoznacznie określić tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.
6.3. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej
Nastawy armatury regulacyjnej należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogą być wyposażone w głowice. Nastawy jw. należy wykonać
zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie instalacji.
7.0. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, po całkowitym zakończeniu
prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji centralnego ogrzewania w budynkach. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami.
8.0. Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji
przetargowej.
8.1. Katalogi
Katalog armatury przemysłowej.
Katalog armatury zaporowej kulowej.
Katalog odpowietrzników.
Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych.
Katalog sprzętu instalacyjno – sanitarnego.
Katalog rur z polietylenu sieciowego z osłoną antydyfuzyjną typ PEX
8.2. Normy
Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej
BN-69/8864-23
PN-76/8860-01/01
Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych
PN-B-01430:1990
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02420:1991
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.
Wymagania
PN-B-02421:2000
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 215:2002
Termostatyczne zawory grzejnikowe.
PN-EN 442-1:1999
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-H-74200:1998
Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-H-74244:1979
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-H-97053:1979
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogólne wytyczne.
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PN-H-97070:1979
PN-M-69013:1965
PN-M-69420:1988
PN-M-75003:1990
PN-M-75009:1991
PN-M-75010:1990
PN-M-82054.03:1982

Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne.
Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania.
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
Armatura centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.
Armatura centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
Właściwości mechaniczne zaworów kulowych

8.3. Przepisy związane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom
II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,
Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie określenia wyrobów budowlanych nie mających istotnego
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.
673).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie
lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58).
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej
(Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr 140/98 poz. 906).

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST.06.02 – INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej w budynku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej
W zakres robót wchodzą:
- demontaż części istniejących i nieczynnych przewodów instalacji wodociągowych oraz urządzeń i armatury sanitarnej
- wymiana części głównych przewodów wodociągowych
- ułożenie rurociągów z rur PE
- podłączenie do przyborów
- montaż szafki hydrantowej
- montaż armatury czerpalnej i odcinającej
- próby szczelności instalacji wodociągowej
- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych
- usunięcie ewentualnych usterek
- wykonanie izolacji termicznych
1.4.Podstawowe określenia
Podstawowe określenia dotyczące są zgodne z Polskimi Normami i Normami
Branżowymi Zjednoczenia Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „Instal” –
Komisja Koordynacji Branżowej.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.0. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mieć aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie są dopuszczone wyroby instalacyjne:
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- w odniesieniu do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,
jeżeli jest:
- oznakowany CE, co oznacza , że dokonano jego zgodności z normą zharmonizowaną (PN-PE) albo europejską aprobatą techniczną ( EAT), bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
- oznakowany znakiem B, co oznacza, że producent mający siedzibę na terytorium
RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową
deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną ( krajową).
Wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych,
- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami.
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robót odpowiadały wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od dostawców/ producentów wymaganych przepisami certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montażowych i instrukcji obsługi,
a także kart gwarancyjnych.
Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora
nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy przez wykonawcę.
2.1. Materiały dotyczące instalacji wodociągowej
2.1.1. Rurociągi stalowe ocynkowane pojedynczo dla wody
zimnej i hydrantowe oraz podwójnie ocynkowane dla wody cieplej i
cyrkulacyjnej o połączeniach gwintowanych.
Średnice nominalne DN15, DN20, DN25, DN50, DN65
2.1.2. Zawory przelotowe i odcinające kulowe i zwrotne wg katalogu
producenta wykonane zgodnie z normą PN-82/H-82054.03
DN 15,
DN 20, DN25, DN50, DN65
2.1.3. Zawory czerpalne umywalkowe i do zlewów typu stojącego oraz
ściennego. Podłączenie armatury poprzez wężyk połączeniowy giętki w
oplocie aluminiowym o długości 30-50cm.
2.1.4 Kurki kulowe odcinające z filtrem przy każdym połączeniu
elastycznym
2.1.5 Szafka hydrantowa naścienna z wyposażeniem HP25
2.1.5 Izolacja rurociągów otulinami polietylenowymi o grubości 9 mm
2.2. Odbiór materiałów na budowie
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wy-
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twórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).
2.3. Składowanie materiałów
Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, rura musi być podparta na
całej długości. Wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0m. Armaturę należy
składować w zamykanych magazynach.
3.0. Sprzęt
3.1. Sprzęt do wykonania instalacji wodociągowej
- piły elektryczne do cięcia rur
- gwintownica do rur
- giętarki do gięcia rur
- narzędzia do kalibrowania rur polietylenowych
- narzędzia zaciskowe do rur polietylenowych
- wiertarki
- rusztowanie przesuwane lekkie
4.0. Transport
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone
dowolnymi środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z
wykonaniem instalacji wodociągowej. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 7 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem
budowlanym oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Polecenia inspektora nadzoru
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania prowadzonych robót.
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociągowej
- wytyczenie trasy przewodów
- ustalenie miejsc wykonania podejść do przyborów i zaworów czerpalnych
- wykucie bruzd pionowych i poziomych dla podejść wodociągowych
- otworów dla pionów wodociągowych
5.2. Roboty montażowe instalacji wodociągowej
Instalacja wody zimnej i c.w.u. układana pod posadzką z rur z polipropylenu.
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników.
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie
maksymalne 0,6 MPa, temperatura od +5oC do +55oC.
Połączenia gwintowane należy uszczelnić taśmą teflonową.
Przewody z polietylenu poprowadzone pod posadzką (w podłodze) łączyć za
pomocą złączek systemowych.
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Przy przejściach rurą przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodowej:
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową (ścianę)
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 5 cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop o ok. 2 cm powyżej posadzki.
5.3. Izolacja termiczna
Izolację termiczną przewiduje się dla przewodów poziomych i pionów wody zimnej otulinami polietylenowymi
6.0. Kontrola jakości i odbiór robót
6.1. Instalacja wodociągowa
- sprawdzenie jakości urządzeń
- sprawdzenie szczelności instalacji
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających
6.2. Próby szczelności instalacji wodociągowej
Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 1,0
MPa, instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku ciśnienia o więcej niż 2% oraz gdy nie stwierdzono przecieków i
roszenia na połączeniach. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć
należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonego. Oddanie do użytku może nastąpić po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznej próby wody. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.
7.0. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem Inżyniera po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji wodociągowej z przyłączami do budynku. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz
przepisami.
8.0. Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowanie dokumentacji przetargowej
8.1. Katalogi
Katalogi armatury przemysłowej
Katalog armatury zaporowej kulowej
Katalogi wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych
Katalog sprzętu instalacyjno – sanitarnego.
Katalog rur z polipropylenu
8.2. Normy
BN-69/8864-23
ISO 10508:1995
PN-76/8860-01/01
PN-B-01706:1992
PN-B-01707:1992

Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej
Thermoplastic pipes and fittings for hot and cold water systems.
Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projek-
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PN-B-02440:1976

towaniu
Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.

PN-B-10420:1971

Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-B-10700.00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-B-10700.02:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z
rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-10700.04:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-12630:1978
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
PN-H-05519:1977
Próba szczelności.
PN-H-74200:1974
Rury stalowe cynkowane
PN-H-97053:1979

Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogólne wytyczne.
PN-H-97070:1979
Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne.
PN-ISO
4064- Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody
2+Ad1:1997
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-M-82054.03:1982 Właściwości mechaniczne zaworów kulowych
8.3. Przepisy związane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom
II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,
Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie określenia wyrobów budowlanych nie mających istotnego
wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.
673).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie
lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podle-

13

gających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej
(Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr 140/98 poz. 906).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).

Wymagania wobec robót budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest do:
-wykonywania robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych
- posiadania aprobat technicznych na wszystkie zastosowane materiały oraz
wymaganych certyfikatów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia
nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
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2.

3.

4.

5.

6.

• co najmniej 2 roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji i
sieci ciepłowniczych na kwotę co najmniej 40 000 zł brutto każda,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia –
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia –
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 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.
Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie informacji zawartych w złożonych przez Wykonawców w
niniejszym postępowaniu dokumentach i oświadczeniach opisanych w rozdz. VI
pkt 1 i 2 SIWZ, zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie
wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z postępowania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą
brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą:
spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i
dokumentów opisanych w rozdz. VI pkt 3 SIWZ.
Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. V niniejszej SIWZ, Wykonawcy muszą złożyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2
do SIWZ);
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania (załącznik nr 5 do SIWZ); do wykazu Wykonawca zobowiązany jest
załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
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2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu udowodnienia, że będzie on dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz że, stosunek łączący go z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca
musi złożyć:
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia (ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia - załącznik nr
7 do SIWZ);
2) dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt 5 i 6 (dotyczące podmiotu udostępniającego);
3) oraz dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawcy muszą złożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 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, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp,
mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:
zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się
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do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich.
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca przedstawi aktualny
certyfikat jakości ISO 9001:2008 w zakresie Realizacji usług budowlanych w zakresie budowy i remontów sieci i instalacji ciepłowniczych, grzewczych wodnokanalizacyjnych i gazowych”, lub certyfikat równoważny.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 r. Poz. 231). Zgodnie z nim, zamiast dokumentu, o którym mowa w:
1) punkcie 3 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) punkcie 3 ppkt 3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z
uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
3) punkcie 3 ppkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11
ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
4) punkcie 3 ppkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono
wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 5 ppkt 1-4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; dokumenty te powinny być wystawione w terminach określonych w pkt 5 ppkt 1-4.
7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w
rozdz. V pkt 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
rozdz. VI pkt 3 SIWZ.
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8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawcy
muszą złożyć:
informację o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do
SIWZ) - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należą do
grupy kapitałowej.
9. Postanowienia dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności:
a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowionego pełnomocnika,
d) zakres jego umocowania.
3) Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli wymienione w aktualnym odpisie z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
4) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty, musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów.
5) Zasady spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;
b) dokumenty wymienione w rozdz. VI w pkt 3 SIWZ, które muszą zostać złożone w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia, każdy Wykonawca składa oddzielnie;
c) każdy z warunków określonych w rozdz. V w pkt 1 ppkt 1-4 SIWZ winien
spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy
wspólnie;
d) dokumenty wymienione w rozdz. VI w pkt 1 ppkt 2-6 SIWZ, które należy
złożyć w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
składa co najmniej jeden z Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy;
e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, każdy Wykonawca składa oddzielnie lub Wykonawcy składają jedno wspólnie.
6) Dokumenty wspólne dla wszystkich Wykonawców, powinny być podpisane
przez pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
7) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
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VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
inne informacje mogą być przekazywane przez strony w formie pisemnej, drogą
elektroniczną oraz za pomocą faksu. W wypadku porozumiewania się drogą elektroniczną lub za pomocą faksu, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt otrzymania e-maila lub faksu.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz zapytania kierowane
do Zamawiającego przekazywane w formie pisemnej należy kierować na adres:
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Fiszera 14,
80-231, Gdańsk;
przekazywane drogą elektroniczną należy kierować na adres: jsawicki@imp.gda.pl;
natomiast przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu:
(+48) 58 341 61 44 (z adnotacją: „dla p. Sawickiego“).
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla oferty wraz z załącznikami, w tym dla
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego
oraz pełnomocnictwa.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 6
dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym
Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ (www.imp.gda.pl).
8. Zamawiający nie będzie udzielał informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi na kierowane do niego ustnie lub telefonicznie zapytania związane z postępowaniem.
9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
11. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.
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12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie
internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
14. Jeżeli wprowadzona zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania oraz przedłuży termin składania ofert o czas
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2
ustawy Pzp.
15. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Jakub Sawicki – jsawicki@imp.gda.pl, tel.: (58) 699 51 12, w godz. 09:00-15:00.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty
wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą orzeczenia.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, złożona w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, napisana trwałą i czytelną techniką.
3. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
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5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisującej ofertę.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna
jest wersją wiążącą.
9. W przypadku złożenia dokumentu lub oświadczenia, w którym wskazano kwoty w
innej walucie niż złoty polski (PLN) - z wyłączeniem ceny, wadium wnoszonego w
pieniądzu - Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN wg. średniego kursu
NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP
nie opublikował średnich kursów walut, zostanie przyjęty pierwszy opublikowany
po tej dacie średni kurs NBP.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty oraz dokumentów i oświadczeń w
formie elektronicznej.
11. Dokumenty winny być złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu, np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem. Poświadczona winna
być każda strona oświadczenia /dokumentu. W przypadku poświadczenia za
zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo.
12. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz „Oferta” - załącznik
nr 1 do SIWZ oraz niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI niniejszej SIWZ;
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie);

13. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów, bądź poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wykazaną we właściwym rejestrze jako osoba uprawniona ze strony Wykonawcy lub
nie wykazaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo – oryginał lub kopia
poświadczona przez notariusza. Zaleca się, aby podpis osoby podpisującej
ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, był opatrzony imienną pieczątką.
Uwaga :
Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w
każdym przypadku, gdy w SIWZ jest mowa o osobie uprawnionej do
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reprezentowania Wykonawcy, chodzi również o osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.
14. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w
sposób uniemożliwiający ich dekompletację (np. zszyte, spięte, itp.) i kolejno ponumerowane.
Na formularzu „Oferta” powinna być umieszczona informacja o
ilości stron.
15. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę
składającego ofertę.
16. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje,
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
17. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. 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.)”.
18. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien również złożyć na formularzu „Oferta”.
W przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona. Zamawiający zaleca, aby
informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie) lub zostały spięte
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
19. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
20. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub
odrębnych przepisów, Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje
(zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP
74/05).
21. Złożone z ofertą materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
22. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem
oferty i uczestnictwem w postępowaniu.
23. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi
być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika.
24. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu
„Oferta”, jak i w innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko pełnomocnika.
25. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych
opakowaniach (kopertach), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane:
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Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk
oraz opisane:
„Oferta na wykonanie projektu i modernizację instalacji C.O. 26/PN/RB/2013. Nie otwierać do dnia 28.05.2013 r. do godz. 10:05.”
Wewnętrzne opakowanie winno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy,
w celu umożliwienia zwrócenia oferty Wykonawcy (bez jej otwierania), w
przypadku złożenia jej po terminie.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznaczenia opakowań (kopert).
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Instytutu Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Fiszera
14, 80-231 Gdańsk, w pokoju nr 124a, w terminie do dnia 28.05.2013 r. godziny 10:00.
2. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego,
a nie termin np. wysłania listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia
oferty pocztą kurierską.
3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić ofertę lub ją
wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Zmiana oferty powinna być przygotowana, opakowana oraz zaadresowana i
oznaczona tak, jak oferta, dodatkowo opatrzona napisem „ZMIANA”. Podobnie w
przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzona dodatkowo napisem
„WYCOFANIE”.
5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie
zwrócona po upływie terminu do wniesienia odwołania.
6. Oferty zostaną otwarte w dniu 28.05.2013 r. o godzinie 10:05 w siedzibie
Zamawiającego, Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, w pokoju nr 124a.
7. W przypadku przybycia dużej liczby osób, chcących uczestniczyć w otwarciu
ofert, otwarcie zostanie dokonane w Audytorium znajdującym się w bezpośrednim
sąsiedztwie pokoju 124a. Wykonawcy, przedstawiciele Zamawiającego oraz
wszystkie zainteresowane osoby przejdą tam wspólnie.
8. Otwarcie ofert jest jawne.
9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający
odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich
wniosek.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową.
2. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5
lipca 2001r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).
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3. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o informacje zawarte w SIWZ oraz w
przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ, a następnie podać w
formularzu „Oferta” (załącznik nr 1 do SIWZ).
4. Cena oferty powinna być ceną kompletną, jednoznaczną, ostateczną i musi
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia opisanego szczegółowo w
SIWZ, PFU i Wzorze umowy.
5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN), do dwóch miejsc po przecinku.
6. Oferta powinna zawierać cenę z naliczonym podatkiem VAT, wg stawki podstawowej obowiązującej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniu złożenia oferty.
7. Wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w cenie oferty nie uwzględnia podatku VAT (lub ceł).
8. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie
podlegać negocjacjom i będzie wiążąca dla stron umowy.
9. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone
w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert, którym Zamawiający
będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty, jest cena oferty. Cena
- 100 %.
4. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp.
5. Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów (100). Ocena
punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:

Pc =

Cn
Cb

⋅ 100

gdzie: Pc – ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium
„Cena”
Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
Cb – cena ocenianej oferty
6. Ilość punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe,
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
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w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres 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, a
także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert ;
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, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń).
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z
postępowania o zamówienie publiczne, którego oferta nie została odrzucona z
postępowania oraz została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku oceny
zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIII SIWZ.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie
przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo 15 dni jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów określonych w pkt 4, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza o terminie i miejscu podpisania umowy.
7. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta złożona
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed
podpisaniem umowy, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć umowę regulującą
ich współpracę przy realizacji niniejszego zamówienia.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł zabezpieczenia
należytego
wykonania
umowy,
Zamawiający
może
wybrać
ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
9. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93
ust. 1 ustawy Pzp.
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10. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3
ustawy Pzp.

XV. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Istotne dla stron postanowienia oraz warunki zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Należy zapoznać się z treścią Wzoru umowy oraz w przypadku, gdy Wykonawca
nie wnosi żadnych zastrzeżeń dotyczących postanowień i warunków, określonych
we wzorze, zaakceptować ich treść na formularzu „Oferta”.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany będzie wykupić i utrzymywać następujące ubezpieczenia:
(a) Ubezpieczenie OC z tytułu wszelkich szkód jakie mogą powstać w związku z
modernizacją instalacji ciepłowniczych, oraz wszelkich ryzyk budowlanych i
montażowych na terenie modernizacji na sumę ubezpieczenia nie niższą niż
500 000 zł.
4. Ubezpieczonymi na podstawie ubezpieczeń, o których mowa w ust.3, mają być:
Wykonawca, jego podwykonawcy oraz inne firmy zatrudnione przez niego przy
wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
5. Ubezpieczeniami, o których mowa w ust.3, powinien zostać objęty cały okres wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, aż do chwili odbioru przez Zamawiającego
6. Wszystkie polisy ubezpieczeniowe należy wykupić u zaakceptowanego przez
Zamawiającego ubezpieczyciela. Polisy te muszą być zgodne z polskim prawem
oraz utrwalonymi praktykami rynkowymi. Na uzasadniony zarzut Zamawiającego,
dotyczący warunków ubezpieczenia, Wykonawca powinien podjąć wysiłek zmiany
zakwestionowanych przez Zamawiającego warunków ubezpieczenia, o ile nie będzie się to wiązało ze znacznym podwyższeniem kosztów ubezpieczenia.
7. Wykonawca zobowiązany jest do:
(1) przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż na 3 dni przed przekazaniem mu
Terenu Budowy, wszystkich polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami terminowego uiszczenia składek ubezpieczeniowych od tych polis,
(2) sukcesywnego przedłużania wygasających ubezpieczeń i terminowej zapłaty
składek ubezpieczeniowych za przedłużenie polis na dalsze okresy ubezpieczeniowe, oraz – przedkładania Zamawiającemu przedłużonych polis ubezpieczeniowych i dowodów uiszczenia składek za te polisy nie później niż w dniu wygaśnięcia poprzedniej polisy.
8. W razie niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku wykupienia lub utrzymania
ubezpieczeń, o których mowa w postanowieniach tego paragrafu, Zamawiający
będzie uprawniony do zawarcia umów ubezpieczenia na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie poniesione z tego tytułu koszty Zamawiający będzie mógł zaliczyć – już w chwili ich poniesienia - na poczet należnych Wykonawcy Wynagrodzeń Częściowych lub Pozostałości Wynagrodzenia Ryczałtowego.
9. W razie wątpliwości uznaje się, że Wykonawca wywiązał się z obowiązku wykupu
któregokolwiek z ubezpieczeń określonych w ust.3, jeżeli w terminie wskazanym
w ust.7 pkt.(1) przedłoży Zamawiającemu certyfikat lub polisę ubezpieczeniową,
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potwierdzającą uzyskanie przez niego, jeszcze przed zawarciem niniejszej umowy, ubezpieczenia pokrywającego określone ryzyko umowne, o którym mowa w
ust. 3.
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179 - art. 198g).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy
Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności Zamawiającego, niezgodnej z
przepisami ustawy Pzp podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.
6. Terminy wniesienia odwołania określone są w art. 182 ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się
wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XVIII. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
Pzp.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ust 1 ustawy
Pzp.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy
ustawy Pzp.
5. Integralną częścią SIWZ są załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik nr 6 – Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 8 – Przedmiary robót
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