
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Płońsku Sp. z o. o.

 
 
 

 Ogłoszenia o postępowaniach przetargowych.

1. Przedmiot zamówienia:
„Modernizacja systemu ciepłowniczego Płońska - poprawa efektywności dystrybucji ciepła  
i likwidacja niskiej emisji” - przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Funduszy 
Europejskich „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” 

2. Oznaczenie zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o.; 09-100 Płońsk; ul.Przemysłowa
2; tel.:.(023) 662 33 88, 662 49 37 ; e-mail: kontakt@pecplonsk.pl 

3. Określienie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania 
zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PEC w Płońsku Sp. z o. o.
Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.
Zamawiający wymaga składania ofert częściowych z podziałem na część I - węzły cieplne 
(wc) oraz część II - sieci cieplne (sc). Każdy oferent ma prawo złożyć ofertę na jedną z 
części lub obie oddzielnie. 

4. Sposób udostępniania specyfikacji:
Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz załączniki 
niezbędne do złożenia oferty do pobrania pod ogłoszeniem.
Uwaga: Każdy pobierający SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego ma obowiązek 
poinformować o tym fakcie i jednocześnie przekazać Zamawiającemu swoje dane 
teleadresowe na adres e-mail: milewski@pecplonsk.pl. Zamawiający będzie informował 
oferentów o wszelkich zmianach i wyjaśnieniach dot. SIWZ. 

5. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV obejmuje:
Usługi i roboty:
Główny przedmiot zamówienia:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45232141-2 Zewnętrzne sieci cieplne
Usługi i roboty:
71232000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111250-5 Badanie gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112420-5 Wykopy 
45112600-1 Zasypywanie wykopów
45111220-6 Wywóz ziemi i gruzu
45223000-6 Konstrukcje
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
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linii energetycznych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45251250-0 Lokalne zakłady grzewcze
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
oświetleniowych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45332000–3 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

6. Termin realizacji zamówienia:
Zakończenie prac całości przedsięwzięcia do 30.09.2020 r. 

7. Informacje dot. wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 17.05.2019 r. do godz. 10:00 na 
zasadach określonych w SIWZ: 

8. Kryteria oceny ofert:
Cena oferty - 100 punktów

9. Miejsce i termin skłdania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z
o. o.; 09-100 Płońsk ul. Przemysłowa 2, w terminie do 17.05.2019 r. do godz. 10:00 wg. 
zasad określonych w SIWZ. 

10.W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. 
Wartość szacunkowa zamówienia - poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8 
Prawa zamówień publicznych.

Pliki do pobrania (pdf.)

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do specyfikacji.
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