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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

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

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

Krajowy Rejestr Sądowy Oddział w Opolu, Numer KRS: 0000109670 

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

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

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

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu. 

 
3. Oznaczenie postępowania: 

         Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 3/NC/2017 
         Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

    oznaczenie. 
 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu ofert. 

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

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

3. Postępowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o Regulamin udzielenia zamówień na roboty, usługi i 

dostawy wykonywanych na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z 

siedzibą w Antonowie 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami w celu uzyskania korzystniejszej 

oferty, 

b) odwołania lub zmiany warunków postępowania, 

c) zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, 

d) unieważnienia postępowania bez podania przyczyn 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 3 szt. indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych. 
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w 23 tygodniu 2017 r.  

 

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

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

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

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

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

 
VI. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

 
1. Oferta składana w postępowaniu powinna zawierać następujące dokumenty: 
a) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, 
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr  3 do SIWZ, 
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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

 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
 

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

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

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

pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o tym, że ich oferty nie zostały wybrane, 
k) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,  
l) wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego do zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

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

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

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

zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu 
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. 
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6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa  
w pkt  5, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

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

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

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

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

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

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 

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

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

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

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

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

nieścieralnym atramentem oraz powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

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

12. Zaleca się, aby Wykonawca ponumerował wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami.  
13. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być 
przedstawione w formie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121), tj.: w formie oryginału lub odpisu notarialnego. 

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

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

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

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

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

Oferta na zadanie pn.:  
,,Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych” 

 
Na kopercie należy dopisać: 
 

Nie otwierać przed dniem  12 kwietnia 2017 r., godz. 10,00 
 

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

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

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

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

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

terminie do dnia 12 kwietnia 2017 roku, do godz. 10:00, w sekretariacie Prezesa Zarządu, osobiście lub 
drogą pocztową. 

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

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

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

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

 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

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

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

dokumentacji. 
3. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmiany wynagrodzenia z przyczyn wynikających  

z niedopełnienia obowiązku wymienionego w ppkt 1. 
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z jego specyfiki, 

w szczególności: podatek od towarów i usług (VAT). 
5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
6. Wykonawca w formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) określi łączną cenę oferty netto i 

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

7. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,  
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona . 
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XIII. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT 

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

(cena najniższej oferty / cena oferty badanej) x waga 

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

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

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

 
 
XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA 

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

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

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

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

niezawieraniu umowy z Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 
Załączniki: 

1.  Formularz oferty. 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.  
4. Wzór umowy. 
5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 
 
 
 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

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

FORMULARZ OFERTY 

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

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

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

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

Oferujemy wykonanie zadania pn.: ,,Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych”, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za ogólną 
wartość  
 
netto:  …………………………………….  zł  

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

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

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

w tym: 
 

cena za węzeł cieplny jednofunkcyjny c.w.u. wynosi: 
 

netto:  …………………………………….  zł  

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

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

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

 

cena za węzeł cieplny dwufunkcyjny wynosi: 
 

netto:  …………………………………….  zł  

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

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

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



 2 

 

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

Istotnych Warunków Zamówienia oraz w umowie w terminie: 23 tydzień 2017 r. 

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

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

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

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

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

7. Oświadczamy, iż okres gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia wynosi 24 miesiące licząc od 

dnia ich odbioru.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 



 
                                                                                                                             Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
  
 
  
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 
 
Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................, 
 
Adres Wykonawcy ........................................................................................................, 
 
Numer telefonu ............................................................................................................., 
 
Numer teleksu/fax ........................................................................................................ . 
 
 
 
Oświadczam, że spełniam łącznie warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

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

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

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

 
 

 

 
            
 
 

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

(upoważniony przedstawiciel/przedstawiciele Wykonawcy) 

 
 
 
 



         Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 

 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 
 
 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................, 
 
Adres Wykonawcy ........................................................................................................, 
 
Numer telefonu ............................................................................................................., 
 
Numer teleksu/fax ........................................................................................................ . 
 
 
 
Oświadczam, że nie istnieją podstawy do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie 
zamówienia z powodu ogłoszenia upadłości bądź zgłoszenia wobec mnie wniosku o ogłoszenie 
upadłości.  
 

 
 

 
 
 

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

(upoważniony przedstawiciel/przedstawiciele Wykonawcy) 
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SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

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

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

II. Nazwa zadania inwestycyjnego 

Modernizacja węzłów cieplnych przy ul. Słowackiego i Częstochowskiej w Ozimku. 

III. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę do magazynu PGKiM w 

Ozimku przy ul. Słowackiego 3, trzech sztuk indywidualnych kompaktowych węzłów 

cieplnych w tym: 

 Węzeł jednofunkcyjny, wyłącznie dla podgrzewania c.w.u.  – 1 szt. 

 Max. zapotrzebowanie ciepła c.w.u. –  150 kW 

 Temperatury wody sieciowej – zima 130/70oC, lato 70/40oC 

 Ciśnienie dyspozycyjne – 0,2 MPa 

 Ciśnienie statyczne max. 1,6 MPa 

 Temperatura c.w.u. – 60oC 

 Ciśnienie nominalne w obiegu c.w.u. – 0,4 MPa 

 Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa – 0,6 MPa 

 Napięcie zasilania 230 V 

 

 Węzeł dwufunkcyjny c.o. i c.w.u. – 2 szt. 

 Max. zapotrzebowanie ciepła c.o./c.w.u. – 100/20 kW 

 Temperatury wody sieciowej – zima 130/70oC, lato 70/40oC 

 Ciśnienie dyspozycyjne – 0,2 MPa 

 Ciśnienie statyczne max. 1,6 MPa 

 Ciśnienie nominalne w obiegu c.o. – 0,3 MPa 

 Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa c.o. – 0,35 MPa 

 Temperatura wody instalacyjnej c.o. – 90/70oC 

 Temperatura c.w.u. – 60oC 

 Ciśnienie nominalne w obiegu c.w.u. – 0,4 MPa 

 Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa c.w.u. – 0,6 MPa 

 Napięcie zasilania 230 V 

 

IV. Wytyczne doboru węzłów cieplnych 

1. Wymiary kompaktowego węzła cieplnego winny być dostosowane do pomieszczenia 

z uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych. 

2. Wykonanie węzłów w wersji stojącej przyściennej. 

3. Rama wykonana ze stali (kształtowniki o profilu zamkniętym), malowana proszkowo, 

wyposażona w nóżki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie węzła w 

pomieszczeniu. 
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4. W układzie technologicznym przewidzieć: 

 Wymienniki płytowe lutowane prod. Danfoss 

 Automatyczną regulację pogodową temperatury wody instalacyjnej (dla 

węzłów z c.o.) 

 Regulator  różnicy ciśnień APV firmy Danfoss 

 Układy regulacji temperatury c.o. i c.w.u. z zaworami regulacyjnymi VM 2 

firmy Danfoss i siłownikami AMV firmy Danfoss 

5. Do obiegu czynnika grzewczego przewidzieć pompy produkcji Grundfos ( dla obiegu 

c.o. wymagana jest pompa z automatyczną regulacją obrotów Magna 3). 

6. Zabezpieczenie instalacji wewnętrznej zaprojektować w postaci przeponowych 

zbiorników wyrównawczych Reflex oraz zaworów bezpieczeństwa SYR. 

7. Po stronie sieciowej stosować zawory odcinające spawane Danfoss, po stronie 

instalacyjnej zawory gwintowane Danfoss. 

8. Do stabilizacji warunków hydraulicznych pracy węzła zastosować regulator różnicy 

ciśnień APV firmy Danfoss 

9. Do automatycznej regulacji pracy układów centralnego ogrzewania i cieplej wody 

użytkowej zaprojektować regulator typu ECL Comfort 310 firmy Danfoss 

10. Każdy węzeł wyposażyć w jeden licznik ciepła UH 50 firmy Siemens po stronie wody 

sieciowej; oraz, w układzie stabilizująco-uzupełniającym, w licznik przepływu JS 90 

firmy Powogaz. 

11. Zastosowane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co 

do jakości wszelkim wymaganiom jakościowym i gatunkowym ustanowionym 

właściwymi przepisami prawa, normami i specyfikacjami. 

12. Węzły kompaktowe powinny spełniać wymagania techniczne w zakresie przyłączania 

do sieci ciepłowniczych urządzeń odbiorców ciepła określone w Załączniku do 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. 

Nr 16 Poz.92). 

V. Wymagania Zamawiającego odnośnie dokumentacji odbiorowej 

1. Dokumentacja odbiorowa powinna być opracowana w języku polskim i zawierać: 

 karty gwarancyjne 

 deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, itp. 

 protokoły odbioru prób ciśnieniowych 

 dokumentację techniczną węzłów cieplnych, w tym w szczególności obliczenia 

i dobór poszczególnych urządzeń i armatury węzła wraz z ich zestawieniem 

oraz schemat technologiczny węzła cieplnego 

 instrukcje obsługi i eksploatacji. 

2.  Dokumentację odbiorową należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej 

na płycie CD/DVD w formacie plików PDF w dwóch egzemplarzach. 


