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  Rawa Mazowiecka, dnia 17 czerwca 2020 r.  

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – przetarg nieograniczony 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego    

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Solidarności 2a 

tel. (046) 814-25-38,   

fax. (046) 814-25-38, 

 strona internetowa     www.zec.home.pl 

 e-mail:                          zec@zecrawa.pl  

 

2. Określenie trybu zamówienia  

Postępowanie   o    udzielenie   zamówienia    prowadzone    jest    w    trybie    przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  

z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”. W  związku z art.  132 i 133 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie 

zamówienia jako zamówienie sektorowe nie podlega przepisom tejże ustawy. Postępowanie  

o zamówienie jest prowadzone w oparciu o zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. Zamawiający posiłkowo powołuje się na zapisy ustawy Pzp. 

3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ  

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej 

Zamawiającego (www.zec.home.pl), można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego 

bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji z podaniem adresu 

e-mail.  

4. Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci i przyłączy 

ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi do budynków zlokalizowanych przy ulicy 

Lenartowicza 27, Reymonta 14 oraz Południowej 27 w Rawie Mazowieckiej”. 

 

 Główny przedmiot (art. 30 ustawy Pzp) wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 

45300000-0, 45231000-5, 45231100-6, 45231110-9, 45321000-3, 45321000-3,45332200-5, 

45315700-5 

 

 

 

http://www.zecrawa.home.pl/
mailto:zec@zecrawa.pl
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Zakres rzeczowy robót obejmuje: 

- budowę sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy 2x168,3/250 mm od punktu PW 

(włączenie w istniejącą sieci preizolowanej 2x 139,7/225) do punktu S4 (studnia zaworów 

odcinających z odwodnieniem) o łącznej długości L= 432,85 m., 

- budowę sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o średnicy 2x48,3/110 mm od punktu O2 

(włączenie w proj. Sieci preizolowanej 2x168,3/250 mm) do punktu O3 ( trójnik odgałęzienia 

 na przyłącza do budynków Reymonta 14 oraz Południowej 27) o łącznej długości 57,62 m., 

- budowę przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy 2x33,7/90 mm od punktu 

O1 (włączenie w proj. Sieci preizolowanej 2x168,3/250 mm) do punktu WD1 (wejście do 

budynku przy ul. Lenartowicza 27) o długości L=5,60m., 

- budowę przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy 2x42,4/110 mm od punktu 

O3 (włączenie w proj. Sieci preizolowanej 2x48,3/110 mm) od punktu WD2 (wejście do 

budynku przy ul. Reymonta 14) o długości L= 13,30 m., 

- budowę przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicy 2x42,4/110 mm  od punktu 

O3 ( włączenie w proj. Sieci preizolowanej 2x48,3/110 mm) do punktu WD3 ( wejście do 

budynku przy ul. Południowej 27 o długości L=182,01m., 

- budowę węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku 

mieszkalnym przy ul. Południowej 27 w Rawie Mazowieckiej, 

- budowę węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku 

mieszkalnym przy ul. Reymonta 14 w Rawie Mazowieckiej, 

- budowę węzła cieplnego centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy  

ul. Lenartowicza 27 w Rawie Mazowieckiej. 

- koszty zajęcia terenów, odszkodowań, odbiorów, odtworzenia terenów, i inne związane  

z realizacją inwestycji. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

 i wariantowych. 

6. Wymagany termin wykonania zamówienia 

Realizacja robót -                 rozpoczęcie  –     w dniu podpisania umowy 

                                             zakończenie  –    najpóźniej do dnia 22 września 2020 r. 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu  

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

8. Wadium   

 Zamawiający nie wymaga wniesienia. 
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9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający   żądał   będzie   od   Wykonawcy, którego   oferta   została wybrana   jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w wysokości 10%  

ceny całkowitej podanej w ofercie. 

 

10. Kryteria oceny i ich znaczenie. 

 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów: cena  90 %, gwarancja 

10%.   

11. Miejsce i termin składania ofert  

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Zakładu  Energetyki  Cieplnej  Spółka z o.o. w Rawie 

Mazowieckiej ,  ul.  Solidarności  2a, 96-200 Rawa Mazowiecka (sekretariat) lub za 

pośrednictwem poczty na ten sam adres,  w  terminie  do  dnia  3 lipca 2020 roku do godziny 

10oo. 

Oferty  zostaną  otwarte  w  siedzibie  Zakładu  Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Rawie 

Mazowieckiej , ul. Solidarności 2a ,w dniu 3  lipca 2020 roku  o godzinie 1015. 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, został ograniczony 

bezpośredni dostęp klientów do biura Zamawiającego w Rawie Mazowieckiej, przy ul. 

Solidarności 2A. 

W sprawach dotyczących zamówienia, a w szczególności w celu: 

• bezpośredniego złożenia oferty, 

• zamiaru udziału w sesji otwarcia ofert 

prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numer tel/fax. 0-46/814-25-38. 

12. Termin związania ofertą  

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.  Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

 


