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I.  INFORMACJE O ZAMAWIAJ ĄCYM 
 

1. Zamawiającym jest: 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjn a  

ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin 

termal@termal.pl, (076) 74-97-293, fax (076) 74-98-298 

REGON 390444890, NIP 692-10-02-600  

Konto bankowe: DB PBC S.A. Oddział w Legnicy NR 37 1910 1048 2404 0218 3011 0001 

  

2. Wszelką korespondencję w sprawie przetargu Wykonawca winien kierować na adres: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „TERMAL” S.A. ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin z dopiskiem: Przetarg - 

„Budowa węzła ciepłowniczego na stadionie piłkarskim Zagłębia Lubin”.  

 
II.  INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Tryb udzielenia zamówienia - zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego, nie obowiązują przepisy 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (zgodnie z Art. 133 ust 1 niniejszej Ustawy). 

Postępowanie przeprowadzane zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej SIWZ.  

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Prawo nakłada obowiązek 

posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, 

c) posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia, 

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

 

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki. 
5. SIWZ można pobrać (po złożeniu pisemnego wniosku zawierającego nazwę i dane adresowe Oferenta) w siedzibie 

Zamawiającego pok. 26 w godzinach od 700 do 1500. Na wniosek Oferenta Zamawiający prześle SIWZ za zaliczeniem 
pocztowym. Oferent pobierający SIWZ ze strony internetowej www.termal.pl przesyła Zamawiającemu informację 
(poczta, fax, e-mail termal@termal.pl) o udziale w postępowaniu przetargowym (zawierającą jego dane adresowe). 
Schematy stanowiące Załącznik nr 1 do SIWZ dostępne są w formie elektronicznej (do pobrania ze strony internetowej 
Zamawiającego, przesłane na adres poczty elektronicznej Oferenta). Schematy dostępne są także do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny  

i bez skutków prawnych. 
 

III.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie węzła ciepłowniczego wymiennikowego w obiekcie 

stadionu piłkarskiego Zagłębia Lubin przy ul. M.C. Skłodowskiej 98 w Lubinie. Węzeł ciepłowniczy ma pracować na 

potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podłogowego oraz 

wentylacji mechanicznej.  
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Parametry techniczne węzła:  

Węzeł wymiennikowy z wymiennikami płytowymi, ciśnienie dyspozycyjne z sieci ciepłowniczej 80 kPa, średnica 

przyłącza ciepłowniczego Dn 80, ciśnienie nominalne sieci PN16. 

1. Układ przygotowania ciepłej wody użytkowej:  

- moc cieplna 167 kW, 

- nominalny strumień c.w.u. 2,7 m3/h,  

- maksymalny strumień c.w.u. 12,6 m3/h w czasie szczytowym 10,5 minut,  

- strumień wody cyrkulacyjnej 1,2 m3/h 

- temperatury wody użytkowej 10/60 oC,  

- temperatury wody sieciowej (okres letni) 70/50 oC, okres zimowy 130/80 oC,  

- maksymalny spadek ciśnienia na wymienniku 30 kPa.  

- dwa zasobniki ciepłej wody emaliowane o łącznej pojemności od 1600 do 2000 litrów. 

- dezynfekcja wody pitnej dla temp. 65-75 oC w czasie 10 minut 

- średnica rury z c.w.u. Dn50, cyrkulacja Dn25  

 

2. Ogrzewanie grzejnikowe: 

- moc cieplna 190 kW,  

- regulacja według krzywej grzania 80/60 oC,  

- opór instalacji 60 kPa,  

- wysokość instalacji 12 mH2O 

- średnica odejścia Dn 65 

 

3. Ogrzewanie podłogowe: 

- moc cieplna 10 kW,  

- temperatury 45/35 oC, 

- opór instalacji 25 kPa 

- średnica odejścia Dn25 

 

4. Wentylacja mechaniczna: 

- moc cieplna 100 kW,  

- czynnik grzejny mieszanka woda z glikolem 34% 

- dodatkowy wymiennik mieszanka glikolowa/woda 

- temperatury wg krzywej grzania 80/65 oC,  

- opór instalacji 60 kPa, 

- średnica odejścia Dn65  

 

III 1. Zakres zamówienia 

1. Opracowanie projektu wykonawczego instalacji węzła cieplnego na podstawie dokumentacji węzła i instalacji 

grzewczych stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ oraz „Wytycznych MPEC „Termal” dla nowoprojektowanych 

węzłów cieplnych branża sanitarna i elektryczna.” - stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ 

2. Uzgodnienie Projektu u Zleceniodawcy. 

3. Dostawa urządzeń oraz montaż węzła cieplnego w pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym na II kondygnacji 

budynku. 

4. Włączenie węzła do: sieci cieplnej wysokoparametrowej, instalacji ciepłej wody użytkowej, centralnego 

ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podłogowego oraz instalacji glikolowej wentylacji mechanicznej. 

5. Włączenia spustów i odwodnień węzła do instalacji kanalizacyjnej. 

6. Podłączenie szafki zasilająco-sterowniczej węzła do instalacji elektrycznej od licznika energii elektrycznej. 

7. Uruchomienie węzła cieplnego. 



SIWZ „Budowa węzła ciepłowniczego na stadionie piłkarskim Zagłębia Lubin” 
Strona 4 z 7 

8. Sporządzenie dokumentacji, zgłoszenie oraz uzyskanie pozytywnego odbioru przez UDT urządzeń podlegających 

takiemu odbiorowi. 

9. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej węzła i szafki zasilająco -sterowniczej. 

10. Dostarczenie świadectw jakości oraz dopuszczeń do obrotu na zastosowane urządzenia i materiały, atestów 

higienicznych na materiały i urządzenia mające kontakt z wodą pitną,  

11. Dostarczenie protokołów z prób i pomiarów w tym pomiarów instalacji elektrycznej węzła. 

12. Dostarczenie w języku polskim instrukcji obsługi DTR na poszczególne urządzenia węzła. 

13. Przeszkolenie pracowników obsługi Zleceniodawcy. 

 

Istnieje możliwość zastosowania innych urządzeń niż wymienione w dokumentacji technicznej dostarczonej przez 

Zleceniodawcę i innych niż w Wytycznych dla nowoprojektowanych węzłów pod warunkiem ze zostaną zastosowane 

urządzenia i materiały równoważne. 

Dopuszcza się zastąpienie układu ciągłej dezynfekcji wody użytkowej w celu eliminacji bakterii Legionella w zbiorniku 

reakcyjnym, okresowym przegrzewem wody w instalacji realizowanym przy pomocy regulatora c.w.u.  

Automatyka węzła oraz licznik ciepła powinny być wykonane w wersji z portem komunikacyjnym umożliwiaj ącym 

komunikację z nadrzędnym systemem automatyki budynku.  

Zleceniobiorca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu uszczegółowienia warunków wykonania zlecenia. 

 

III. 2. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 

1. Na Zleceniobiorcy ciąży obowiązek: 

• Uzgadniania z Zleceniodawcą poszczególnych etapów dostawy, montażu oraz uruchomienia węzła i instalacji. 

• Zabezpieczenia placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robot. 

• Przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

• Przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Na urządzenia i materiały oraz wykonane prace, Zleceniobiorca udzieli 24 miesiące gwarancji licząc od daty odbioru 

końcowego węzła. 

 

2. Wykonane prace podlegają następującym odbiorom: 

- Odbiorowi prac zanikowych 

- Odbiorowi technicznemu 

- Odbiorowi końcowemu 

Odbiór prac zanikowych dokonuje przedstawiciel Zleceniodawcy, po uprzednim telefonicznym lub pisemnym 

powiadomieniu, niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym. 

Odbiór techniczny polega na ocenie jakości robót i użytych urządzeń i materiałów, zgodności z projektem technicznym. 

Odbiór techniczny dokona przedstawiciel Zleceniodawcy po uprzednim przekazaniu protokołów z płukania, prób 

ciśnieniowych, pomiarów elektrycznych, decyzji dopuszczenia urządzeń przez UDT, w terminie 3 dni roboczych  

po pisemnym powiadomieniu. 

Protokół końcowy odbioru węzła zostanie sporządzony po przeprowadzonym bez uwag 72 godzinnym ruchu próbnym  

i dostarczeniu pozostałych dokumentów wyszczególnionych w SIWZ. 

Oferta zawierać musi wykaz urządzeń proponowanych w skład węzła – Załącznik nr 7 do OFERTY oraz harmonogram 

wykonywanych robót – Załącznik nr 8 do OFERTY. 

 

III. 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Zleceniobiorca zrealizuje przedmiot zamówienia do dnia: 15.12.2009r. 
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IV.  OFERTA 
 
1. Ofertę stanowi wypełniony formularz OFERTA - Załącznik nr 3 do SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 7. Wszystkie 

załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione. Oferta winna być złożona wyłącznie na dołączonych do SIWZ 

wzorach formularzy.  

2. Wymagane dokumenty (dotyczące Wykonawcy i przedmiotu zamówienia): 

a) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – dokument oznaczony jako 

załącznik nr 1 do OFERTY. 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS i Urzędu Skarbowego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, 

opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania ofert, dokument ten stanowił będzie 
– załącznik nr 2 do OFERTY. 

c) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zawartego w pkt II.2.a, b i c SIWZ – załącznik nr 3 do OFERTY. 
d) informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (potwierdzająca spełnienie wymogu zawartego w pkt II.2.d SIWZ), 

wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 4 do OFERTY. 

e) ważna polisa lub inny ważny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z warunkami i zakresem tego 

ubezpieczenia - załącznik nr 5 do OFERTY. 

3. Dokumenty powyższe mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  

za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie stanowi załącznik 

nr 6 do OFERTY. 

4. Wszystkie strony oferty oraz załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przez Wykonawcę 

przedstawiciela i kolejno ponumerowane. 

5. Dokumenty wydane w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez 

tłumaczy przysięgłych. 

6. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach. Należy stosować koperty lub 

opakowania zewnętrzne i wewnętrzne. 

 

Koperta zewnętrzna powinna być oznakowana następująco. 
 

 

 

 

 

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem 

Wykonawcy. 

7. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. 

8. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Kancelaria (pokój nr 27) Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej „Termal” S.A. w Lubinie, ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin, nie później niż do dnia 10.09.2009. r. roku  

do godziny 1200. 

9. Wykonawca może zmienić złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zmienioną ofertę przed ostatecznym 

terminem złożenia ofert. Oferta zmieniona zastępuje wcześniejszą ofertę. Zmieniona oferta zostanie przygotowana  

i oznaczona zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale IV niniejszej SIWZ a wewnętrzna i zewnętrzna koperta 

będzie dodatkowo oznaczona słowem „ZMIANA”. Oferta, która została zmieniona zostanie zwrócona bez otwierania 

wewnętrznej koperty. 

Zamawiający: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Termal” Spółka Akcyjna 

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 3 
OFERTA na 

„Budowa węzła ciepłowniczego na stadionie piłkarskim Zagłębia Lubin”. 
NIE OTWIERA Ć DO DNIA 10.09.2009r. do godziny 1220 
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10. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  

o wycofaniu przed ostatecznym terminem złożenia ofert. Oferta zostanie zwrócona bez otwierania wewnętrznej koperty. 

 
V. WADIUM 
 
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Oferta Wykonawcy, 

który nie wniesie w wymaganej wysokości i terminie wadium, nie będzie rozpatrywana. Wadium należy wnieść w 

formie pieniądza w kasie Spółki lub przelewem na konto DB PBC S.A. Oddział w Legnicy NR 37 1910 1048 2404 

0218 3011 0001 z adnotacją „ Wadium – węzeł ciepłowniczy” do dnia 10.09.2009r. do godz. 1000 

1. Wadium przechowywane będzie na rachunku bankowym Zamawiającego.  

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: 

a) upłynął termin związania ofertą, 

b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, 

c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia,  

d) Wykonawca, wycofa ofertę przed upływem terminu złożenia ofert, 

e) oferta Wykonawcy została odrzucona. 

3. Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego,  

na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z winy Wykonawcy. 

 

VI.  ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia w terminie do dnia zawarcia umowy, zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości równej 3% wartości brutto wybranej oferty. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w pieniądzu.  

3. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być zaliczone wadium. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Dostawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

 
VII.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE UMOWY, JAKA B ĘDZIE ZAWARTA W WYNIKU POST ĘPOWANIA 

 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w postępowaniu przetargowym jako 

najkorzystniejsza. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wybrany Wykonawca dostarczy do Zamawiającego 

podpisaną umowę w terminie 3 dni od daty powiadomienia o wynikach przetargu. Nie złożenie przez wybranego 

Wykonawcę w terminie umowy upoważnia Zamawiającego do zmiany Wykonawcy. 

 
VIII.  KRYTERIA WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE 

 

Kryterium oceny oferty jest cena 100%. Oferty z terminem zapłaty innym niż 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, zostaną odrzucone jako niespełniające wymagań. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

przeprowadzenia dodatkowych negocjacji ceny i warunków wykonania przedmiotu zamówienia. 
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IX.  UDZIELANIE WYJA ŚNIEŃ 
 
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

- Zbigniew Romanek - tel. (076) 74 98 266 w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia, 

- Piotr Ziemlicki - tel. (076) 74 98 306 w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia, 

- Aleksander Dychała – tel. (076) 74 98 290 w sprawach procedury postępowania przetargowego. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wyłącznie na piśmie. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba wpłynęła  

do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem otwarcia ofert. 

3. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację  

od Zamawiającego. 

 
X. OTWARCIE I OCENA OFERT 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2009r. o godzinie 1220 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna II piętro). 

2. Oferty będą otwierane zgodnie z chronologią złożenia u Zamawiającego. Z tym, że oferty oznaczone słowem 

„ZMIANA” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. 

3. Koperta wewnętrzna ofert zmienionych, wycofanych i złożonych po terminie nie będzie otwierana. Oferty zostaną 

zwrócone Wykonawcy.  

4. Przy otwarciu ofert mogą być obecni Wykonawcy. 

5. Zamawiający odczyta obecnym: 
a) nazwę i adres Wykonawcy, 
b) cenę brutto oferty. 

6. Wybór Wykonawcy dokonany zostanie w oparciu o najkorzystniejsze warunki z punktu widzenia kryteriów przyjętych 

w przetargu. 


