
                                      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

                             o wartości zamówienia nieprzekraczającego 5 382 000 euro. 

1. Zamawiający 

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

   06 – 400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18 tel. (23) 672 33 58 

2. Przedmiot zamówienia  

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ” 

pod nazwą: 

Przebudowa i modernizacja kanałowych niskoparametrowych sieci cieplnych na wysokoparametrowe 

preizolowane wraz z przyłączami oraz indywidualnymi węzłami cieplnymi: 

a)Węzeł grupowy przy ul. 17 Stycznia 60A, budowa  

    przyłącza cieplnego w technologii rur preizolowanych - 1 szt., długość  

    ok. L=32mb, budowa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych  - 2 szt. 

b) Modernizacja węzła indywidualnego przy ul. Sienkiewicza 13A,    

   budowa indywidualnego kompaktowego węzła cieplnego - 1 szt.” 

3. Warunki udziału w postępowaniu  

    Złożenie dokumentów , o których mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

4. Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia 

SWZ można pobrać ze strony Zamawiającego www.pecciechanow.pl ,zakładka „Przetargi” 

5. Tryb udzielenia zamówienia sektorowego 

    Przetarg nieograniczony. 

6. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej 

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Miejsce i termin składania ofert 

    Ofertę należy złożyć do dnia  28.03.2022r.  do godz. 9oo 

8. Termin realizacji zamówienia 

Opracowanie dokumentacji projektowej - do 30.06.2022r. 

Montaż i uruchomienie węzłów cieplnych - do 15.09.2022r. 

Roboty izolacyjne, porządkowe   - do 30.10.2022r. 

Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa - do 30.06.2023r. 

9. Wadium 

    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. 

10. Termin związania ofertą  -  90 dni kalendarzowych 

11. Informacje o charakterze ; prawnym , ekonomicznym , finansowym , 

    technicznym oraz kryteria oceny: 

    Podane w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

12. Informacje dodatkowe 

Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty zaliczki na zakup materiałów preizolowanych po dostarczeniu 

dokumentu potwierdzającego zamówienie materiałów na zadanie objęte postępowaniem przetargowym. 

W przedmiotowym postępowaniu Oferta, wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia, muszą być sporządzane 

pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres: przetargi@pecciechanow.pl oraz 

mini Portalu UZP.  Identyfikator postępowania: 07/2022 

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:   

W zakresie budowlano-instalacyjnym: 

Dyrektor Pionu Dystrybucji i Inwestycji – mgr inż. Mariusz Wilkowski 

tel. 661 468 425, w godz. 8:00 do 14:00  w dni robocze., e-mail: m.wilkowski@pecciechanow.pl 

W sprawach formalno-prawnych: 

Specjalista ds. przetargów i zakupów – Grzegorz Dąbrowski  

tel. 697 661 556, w godz. 8:00 do 14:00  w dni robocze. , e-mail: g.dabrowski@pecciechanow.pl 

 

   Ciechanów dnia 07.03.2022r.    

                                   Zatwierdził: 

 

Prokurent Spółki                                               Prezes Zarządu 

                                                               

http://www.pecciechanow.pl/
mailto:przetargi@pecciechanow.pl

		2022-03-07T13:45:48+0100
	Paweł Kuskowski


		2022-03-07T14:09:59+0100
	Małgorzata Niestępska




