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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. ul. Kopernika 9A, 18–400 Łomża, 
tel.: (86) 216-54-31 do 35, faks: (86) 216-54-36; e-mail teir@mpec.lom.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia swoich ofert w rozumieniu art. 66 § 1 

Kc na niżej określonych zasadach. Niniejsze postępowanie toczyć się będzie w oparciu o przepisy 
Kodeksu cywilnego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2019, poz. 2019). 

3. Przedmiot zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur i elementów preizolowanych, jako kompletnych ciągów 
sieci cieplnych: 

1) odcinek sieci ciepłowniczej rozdzielczej 2xDn200/400 mm, L=23,50 mb od punktu „C1” do 
projektowanego trójnika w pkt. „C3", odcinek sieci ciepłowniczej rozdzielczej 2xDn200/355 mm, 
L=22,50 mb od projektowanego trójnika w pkt. „C3” do pkt. „C4", wraz z przyłączem ciepłowniczym 
2xDn65/160 mm, L=4,50 mb od pkt. „C3” do pomieszczenia węzła w budynku przy ul. Szmaragdowej 
17 w Łomży. 

2) odcinek sieci ciepłowniczej rozdzielczej 2xDn150/315 mm, L=35,50 mb od punktu „T1” do studni pkt. 
„SO", wraz z przyłączem sieci ciepłowniczej 2xDn65/160 mm, L=27,00 mb od pkt. „Z1” do 
pomieszczenia węzła w budynku przy ul. Akademickiej (Eldor Bud) w Łomży. 

3) przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn65/160 mm, L=63,00 mb od pkt. „A” do pomieszczenia węzła w 
budynku przy ul. Dworna 26 w Łomży. 

3.2. Dostawa elementów i materiałów winna zagwarantować wykonanie kompletnego ciągu sieciowego 
lub poszczególnych odcinków zaprojektowanych dla systemu LOGSTOR. Przy zastosowaniu 
technologii równoważnej, ewentualne dodatkowe elementy dostawy wynikające z adaptacji projektów 
wykonawczych winny być uwzględnione w cenie oferty. 

3.3. Zamawiający w zakresie dostaw rur i elementów preizolowanych, jako kompletnych ciągów sieci 
cieplnych dopuszcza, zgodnie z opracowanymi projektami, system technologiczny firmy LOGSTOR, 
oraz inne równoważne systemy preizolowane biorąc pod uwagę parametry techniczne oraz 
spełniające warunki określone w SIWZ 

3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania do badań próbek z przedmiotu zamówienia na każdym 
etapie realizacji dostawy i przeprowadzenia badań tych próbek w wybranym przez siebie ośrodku. 
Jeżeli w/w badania wykażą, że dostarczone próbki nie spełniają obowiązujących norm i standardów 
oraz wymogów określonych w SIWZ: 

a) Zamawiający obciąży pełnymi kosztami badań Dostawcę, 
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany wadliwych rur i elementów preizolowanych na koszt 

Dostawcy lub pomniejszenia ceny za zrealizowaną dostawę, na zasadach ustalonych pomiędzy 
Zamawiającym a Dostawcą.  

3.5. W przypadku dostawy rur i elementów preizolowanych dla innych równoważnych systemów 
technologicznych należy: 

a) adaptować projekt budowlany przez uprawnionego projektanta dla zaoferowanego systemu i 
przekazać Zamawiającemu w 3-ch egzemplarzach w formie graficznej a także w formie cyfrowej na 
nośniku CDR (pliki z rozszerzeniem *.dwg lub *.dxf i *.dgn). 

b) do oferty należy załączyć schematy montażowe i wykazy zastosowanych materiałów, po 1 
egzemplarzu na poszczególne odcinki sieci i przyłącza cieplne. 

3.6. Dostawy uzupełniające, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi 
w okresie do 31.12.2021 r., a których zakres finansowy nie będzie przekraczał 20% wartości 
zamówienia podstawowego, Dostawca zobowiązany będzie wykonać na dodatkowe zlecenie 
Zamawiającego, po ustaleniu zakresu rzeczowego, terminu realizacji oraz podpisaniu przez strony 
nowej umowy. Wynagrodzenie za wykonanie dostawy uzupełniającej ustalone będzie na podstawie 
cen wybranej wcześniej w drodze przetargu oferty na dostawę nowych rur preizolowanych jako 
kompletnych ciągów sieci cieplnych. 
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3.7. Szczegółowy zakres dostawy dla kompletnych ciągów sieciowych zaprojektowanych dla systemu 
LOGSTOR wraz z planem sytuacyjnym określa załącznik nr 2 do siwz. 

3.8. Zamawiający wymaga odrębnego oznakowania dostarczonych materiałów na poszczególne zadania 
za pomocą np. kolorowych opasek. Ma to na celu usprawnienie logistyczne pracy przy dostawie, 
odbiorze dostarczonych materiałów i pobieraniu materiałów z magazynu Zamawiającego. 

4. Oferty częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Termin realizacji zamówienia. 

Dostawa kompleksowa winna być zrealizowana w terminie: do – 25.05.2021r. 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków. 

7.1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

7.2. Zamawiający odrzuci bez rozpatrywania oferty: 
1) oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie 

wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) oferentów w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 
3) oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu: (oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za 
zgodność z oryginałem) 

8.1. dowód wniesienia wadium, 
8.2. aktualny 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 (dostawca materiałów preiz.) 

8.3. w przypadku oferowania innych równoważnych systemów rur preizolowanych do oferty należy 
załączyć schematy montażowe i wykazy zastosowanych materiałów, po 1 egzemplarzu na 
poszczególne odcinki sieci i przyłącza cieplne, 

9. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są: 

1) sprawy formalne i techniczne; mgr inż. Adam Florczyk - Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju, 
Biurowiec MPEC przy ul. Kopernika 9A, pok. 18, w godz. 7

00
 - 15

00
, tel. (86) 215-28-02; fax. (86) 216-

54-36; e-mail: a.florczyk@mpec.lom.pl, 
2) sprawy techniczne związanie z rozwiązaniami projektowymi i zamiennymi; mgr inż. Artur 

Klimaszewski – projektant, Biurowiec MPEC przy ul. Kopernika 9A, pok. 02, w godz. 7
00

 - 15
00

, tel. 
(86) 215-28-07; fax. (86) 216-54-36; e-mail: a.klimaszewski@mpec.lom.pl. 

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

11. Wadium 

11.1. Ustala się wadium w wysokości: 4 000,00 zł słownie złotych: cztery tysiące, 00/100 PLN w 
odniesieniu do całego zamówienia.  

11.2. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form: 
a) w pieniądzu przelewem na konto w ALIOR BANK SA I Oddział w Łomży Nr 66 2490 0005 0000 

4600 3973 4803 
b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 

11.3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. 
11.4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 

a) upłynął termin związania ofertą; 
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia; 
c) Zamawiający nie wybrał żadnej oferty lub unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia; 
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d) taki wniosek złożył oferent, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
e) taki wniosek złożył oferent, którego oferta została odrzucona. 

11.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 

11.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie. 

12. Opis przygotowania oferty 

12.1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. 
12.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
12.3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
12.4. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
12.5. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
12.6. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą 

być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. 
12.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę. 
12.8. Dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski 

z poświadczeniem przez przysięgłego tłumacza. 
12.9. Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. Wartość 

określona w ofercie musi gwarantować kompleksową realizację dostaw objętych przetargiem 
umożliwiających wykonanie zadania. 

12.10. W przypadku oferowania innych równoważnych systemów rur preizolowanych do oferty należy 
załączyć schematy montażowe i wykazy zastosowanych materiałów, po 1 egzemplarzu na 
poszczególne odcinki sieci i przyłączy cieplnych. 

12.11. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 
12.12. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem dołączonym do SIWZ – Załącznik Nr 1. 
12.13. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego, bądź przesłać na 

adres Zamawiającego. 
1) Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres siedziby Zamawiającego oraz 

oznakowana następująco: 
“Oferta w postępowaniu przetargowym na dostawę rur i elementów preizolowanych 
preizolowanych TEIR/PU/03/2021”. 
“Nie otwierać przed dniem i godziną otwarcia ofert”. 

2) Koperta wewnętrzna winna być oznakowana następująco: 
“Oferta w postępowaniu przetargowym na dostawę rur i elementów preizolowanych 
TEIR/PU/03/2021”, oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta. 

13. Miejsce oraz termin składania ofert oraz otwarcia ofert. 

13.1. Oferty należy składać do dnia 10.05.2021 r. do godz. 13
00

 w siedzibie Zamawiającego, lub przesłać 
na adres Zamawiającego. 

13.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.05.2021 r. o godz. 13
30

 w pokoju nr 18 na I piętrze w 
siedzibie Zamawiającego. 

13.3. Oferty wysłane pocztą należy nadać z takim wyprzedzeniem, na ryzyko Dostawcy, aby one mogły być 
doręczone przez pocztę najpóźniej w terminie określonym wyżej. 

13.4. Oferty złożone po terminie jw. - bez otwierania zostaną zwrócone Dostawcy po upływie terminu 
przewidzianego na złożenie zażalenia. 

13.5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
13.6. Otwarcie ofert jest jawne. 
13.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Dostawców, a także informacje 

dotyczące ceny zawarte w ofertach. 
13.8. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Dostawcom, którzy nie byli 

obecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek. 
13.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Dostawcę wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez niego oferty, w toku dokonywania ocen ofert. 

14. Wybór oferty. 

14.1. Zamówienie zostanie udzielone Dostawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów, wyliczoną w 
oparciu o poniższe kryteria. 
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14.2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Dostawców 
niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone 
przez Zamawiającego. 

14.3. Zamawiający zastosował dwa kryteria oceny ofert:  
 

C - cena 
B - posiadanie bariery antydyfuzyjnej na rurach pojedynczych  

 
Wg kryterium C – cena oferty netto, oferty oceniane będą w sposób następujący: 
Oceniana będzie cena dostaw rur i elementów preizolowanych. 
Punkty jakie otrzymają badane oferty policzone będą wg wzoru: 
 

PCi = Cmin/Ci * 100 pkt 
 

 
gdzie: 
PCi - ilość pkt. badanej oferty w kryterium cena 
Cmin - cena oferty z najniższą ceną  
Ci - cena badanej oferty 
 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt 
 

14.4. Do wyliczonych w ten sposób punktów zostanie dodane 7 pkt. w przypadku Dostawców, którzy 
zaoferują rury pojedyncze, wykonane i wbudowane z barierą antydyfuzyjną. 

14.5. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
14.6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu 

na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilość punktów, Zamawiający wzywa Dostawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

14.7. Dostawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

14.8. Jeżeli Dostawca złoży ofertę, której wybór doprowadzi do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego 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. 

14.9. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów. 
14.10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z prawem; 
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie uczciwej 

konkurencji; 
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

14.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania żadnej oferty i bez 
podawania przyczyn. 

14.12. Zawarcie Umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji. 
14.13. Postanowienia ustalone we wzorze Umowy nie podlegają negocjacjom. 
14.14. Przyjęcie niniejszych postanowień Umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty. 
14.15. Akceptacja treści Umowy nastąpi przez złożenie oświadczenia Dostawcy w Formularzu Ofertowym. 
14.16. Dostawca podpisze Umowę, w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie, po ogłoszeniu 

wyników postępowania. 

15. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących oferentom  

15.1. Oferentom przysługuje zażalenie na czynność Zamawiającego w zakresie dotyczącym wyłącznie 
wyboru oferty najkorzystniejszej. 

15.2. Zażalenie przysługuje w terminie 4 dni od dnia doręczenia ogłoszenia o wyborze oferty. 
15.3. W zażaleniu Oferent winien wskazać okoliczności faktyczne oraz prawne, które mogły mieć istotne 

znaczenie dla wyboru oferty. 
15.4. Zamawiający rozpatruje zażalenie w terminie 4 dni od dnia jego doręczenia. 
15.5. Dla rozpatrzenia zażalenia Zamawiający powołuje komisję odwoławczą w składzie sześcioosobowym. 
15.6. W skład komisji wchodzi Przewodniczący Komisji Przetargowej. Inni członkowie Komisji Przetargowej 

mogą być powołani do Komisji Odwoławczej, jeżeli zażalenie nie jest związane z osobą tego członka 
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lub nie dotyczą czynności przez niego podejmowanych w ramach przetargu. W przypadku, gdy 
zażalenie dotyczy osoby Przewodniczącego Komisji Przetargowej lub czynności przez niego 
dokonanej w ramach przetargu, Zamawiający wyklucza go z Komisji Odwoławczej powołując na jego 
miejsce Wiceprzewodniczącego Komisji Przetargowej. 

15.7. Po rozpatrzeniu zażalenia Zamawiający: 
a) zażalenie oddala, jeżeli nie znalazła podstaw do jego uwzględnienia, 
b) zażalenie odrzuca, jeżeli było wniesione po terminie, 
c) uwzględnia zażalenie, co jest jednoznaczne z unieważnieniem przetargu albo powtórzeniem 

czynności oceny ofert. 
15.8. Rozstrzygnięcie Zamawiającego jest ostateczne i nie służy na nie żaden środek odwoławczy. 

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru dostaw. 

16.1. Przepisy, normy i standardy: 

1) PN-EN 253 System rur preizolowanych. Zespół rurowy. 
2) PN-EN 448 System rur preizolowanych. Kształtki. 
3) PN-EN 488 System rur preizolowanych. Zespół stalowej armatury. 
4) PN-EN 489 System rur preizolowanych. Zespół złącza. 
5) PN-EN 288 Wymagania dotyczące technologii spawania i jej uznawanie. 
6) Normy związane powołane w powyższych standardach: 
a) ISO – 9329-1 Rury stalowe bez szwu. 
b) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
c) ISO – 9330-1 Rury stalowe ze szwem. 
d) PN – EN 10224:2006, PN – EN 10217-2:2004/A1:2006, DIN – 1626, PN-79/H-74244 Rury stalowe 

ze szwem przewodowe. 
e) PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania. 
f) PN-85/H-74306 Armatura i rurociągi. Wymiary przyłączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do 

4,0MPa. 
g) „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” 

COBRTI „INSTAL” Warszawa 2002r. 
7) Na dostarczane materiały Dostawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 
8) Dostarczone materiały i elementy preizolowane powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - 
Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektu. 

16.2. Parametry wody sieciowej. 

a) maksymalne ciśnienie robocze 1,6MPa, 

b) maksymalna temperatura 140
o
C. 

16.3. Wymagania techniczne. 

1) Odcinki proste rur preizolowanych powinny spełniać następujące wymagania: 
a) końce rury preizolowanej – końce rury stalowej przewodowej powinny być nie zaizolowane na 

długości min. 150mm i odpowiednio przygotowane do spawania, 
b) odchylenie od współosiowości – w zależności od średnicy rury osłonowej: 

 dla rur o średnicy Dz do 160mm max. – 3,0 mm, 

 dla rur o średnicy Dz od 180 do 400mm max. – 4,5mm. 

 dla rur o średnicy Dz od 450 do 630mm max. – 6,0mm. 

c) współczynnik przewodzenia ciepła – nie większy niż 0,0275 W/mK przy tśr.= 50
o
C, 

d) wytrzymałość na ścinanie w kierunku stycznym – nie mniejsza niż 0,20MPa, 
e) wytrzymałość na ścinanie w kierunku osiowym – nie mniejsza niż 0,12MPa, 

f) przewidywana trwałość co najmniej 30 lat przy ciągłej eksploatacji w temp. 140
o
C. 

2) Stalowa rura przewodowa. 
Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 253. Średnice rur stalowych powinny być 
zgodne z ISO 4200/DIN 2458. Rury powinny być wykonane ze stali klasy ST 37.0 jako walcowane na 
gorąco albo spawane wzdłużnie lub spiralnie, zgodnie z normą ISO – 9330-1 lub równoważnym 
standardem. Stal powinna gwarantować minimalną wytrzymałość na ściskanie (granica 

plastyczności) 210N/mm
2
 w temperaturze 140

o
C. Spawy w rurach muszą spełniać wymagania 

techniczne normy ISO – 9330-1, a ich jakość musi być udokumentowana certyfikatami zgodnymi z 
normą PN-87/M-69772. Inne normy mogą być stosowane, jeżeli zapewniają jakość równą lub lepszą 
niż ISO – 9330-1. Obowiązek wykazania, że zastosowana norma odpowiada wymaganiom, 
spoczywa na oferencie. 

3) Izolacja cieplna i rura osłonowa. Sztywna pianka poliuretanowa i rura osłonowa z polietylenu 
wysokiej gęstości PE-HD powinny spełniać pełny zakres wymagań normy PN-EN 253:2019. 
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4) Oferty złożone przez Oferentów, którzy dostarczą rury preizolowane pojedyncze z izolacją plus i 
plusplus wykonane z barierą antydyfuzyjną rozpatrzone zostaną wg wzoru wyboru oferty 
przedstawionego w pkt. 14. 

5) System alarmowy - rury preizolowane powinny posiadać przewody instalacji alarmowej impulsowej. 
6) Kształtki i inne elementy preizolowane. 
a) Łuki (kolana). Dopuszcza się do stosowania łuki: 

 formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdłużnym (w przypadku 

stosowania rur ze szwem położenie szwu musi być pod kątem 45 do płaszczyzny gięcia), 

 spawane doczołowo – wykonane przez gięcie na gorąco rury stalowej lub przez formowanie na 
gorąco płyt stalowych i łączenie ich za pomocą spawania, 

 nie dopuszcza się do stosowania łuków segmentowych wykonanych przez spawanie doczołowe 
prostych odcinków rur. 

Dla łuków formowanych na zimno i spawanych doczołowo muszą być spełnione wymagania 
punktów 4.1.3. normy EN 448:2005. 

b) Trójniki (odgałęzienia). Dopuszcza się do stosowania trójniki wykonane jako: 

 trójniki kute, 

 trójniki z szyjką wyciąganą. 
c) Zwężki. 

Dopuszcza się do stosowania wyłącznie symetryczne zwężki stalowe wykonane metodą ciągnienia z 
rur bezszwowych spawanych doczołowo do prostych odcinków rur o różnych średnicach. 

Dopuszcza się do stosowania zwężki stalowe wykonywane na budowie i zaizolowywane za pomocą 
złącz mufowych redukcyjnych pod warunkiem spełnienia wymogów jak wyżej. 
Nie dopuszcza się do stosowania zwężek stalowych wykonanych: 

 metodą zwijania, 

 metodą wycinania. 
„Do produkcji elementów i kształtek preizolowanych powinny być stosowane te same materiały jak 
dla odcinków prostych i odpowiadać wymaganiom stosowanym dla odcinków prostych rur 
preizolowanych. 
Kształtki preizolowane (kolana, odgałęzienia, punkty stałe, zwężki) systemu rur preizolowanych 
muszą odpowiadać wymaganiom zawartych w normach PN-EN 448:2005 „System rur 
preizolowanych do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki – zespoły z rury stalowej 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości” 
oraz PN-EN 13941-1:2019(U) „Projektowanie i montaż systemów preizolowanych rur zespolonych w 
płaszczu osłonowym dla ciepłownictwa”. 

Wymagania dotyczące odchylenia od współosiowości między osią rury przewodowej a osią rury 
osłonowej na końcówkach kształtki podają pkt. 4.4.1.2 i pkt. 4.4.1.3 normy PN-EN 448.” 

7) Oznakowanie. Znakowanie wyrobu powinno umożliwić bezpośrednie zidentyfikowanie: 
a) producenta wyrobu (rury osłonowej i wyrobu preizolowanego), 
b) datę produkcji (rury osłonowej i wyrobu preizolowanego), 
c) nominalne wymiary (średnicę, grubość ścianki), 
d) gatunek i rodzaj materiału (rury przewodowej i osłonowej). 

16.4. W ofertach należy uwzględnić: 

1) Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN489-1:2019 oraz PN-EN 253 
odnośnie tzw. „wskaźnika szybkości płynięcia MFR”. 

2) Dla rurociągów o średnicach od DN – 25/110 ÷ DN – 125/250 mm jako złącza mufowe wymaga się 
stosowanie muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie zawierających klej termotopliwy wiążący 
mufę z płaszczem zewnętrznym rury, oraz uszczelnienie z masy butylowo-kauczukowej (mastik) w 
celu zapobiegania wnikaniu wilgoci. Zamawiający wymaga dostarczenia jednego z trzech 
podanych typów muf sieciowanych radiacyjnie z klejem i mastikiem uszczelniającym oraz 
korkami wtapianymi: SXWP prod. LOGSTOR, MDPW prod. RADPOL lub MTX prod. CEGA. 

3) Stosowane mogą być wyłącznie mufy termokurczliwe radiacyjnie sieciowane z korkami wtapianymi. 
Nie dopuszcza się zastosowania korków zwykłych uszczelnianych z użyciem „łatki”. 

4) Oferowany przez dostawcę system złącz mufowych zalewanych płynną pianką musi umożliwiać 
kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza o ciśnieniu min. 0,2 bar przed zaizolowaniem 
płynną pianką PUR. 

5) Dla złącz mufowych zaizolowywanych na budowie za pomocą płynnej pianki poliuretanowej, 
dopuszczalne jest wyłącznie stosowanie pianki dostarczanej przez dostawcę w opakowaniach 
zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do zaizolowania pojedynczego 
złącza, oddzielnie dla każdej średnicy i każdego złącza.  

6) Nie dopuszcza się stosowania pianki poliuretanowej, której spienianie odbywa się przy użyciu freonu, 
7) Zamawiający nie dopuszcza do stosowania muf składanych stalowych. 
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Załączniki:  
1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1. 
2. Plany sytuacyjne, schematy montażowe i wykazy materiałowe – Załącznik Nr 2. 
3. Projekt umowy – Załącznik Nr 3. 


