OGŁOSZENIE
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o. o
w Pruszczu Gdańskim, ul. Tysiąclecia 16,

ogłasza postępowanie przetargowe

prowadzone wg Regulaminu Udzielania Zamówień obowiązującego w P.P.C. „PEC” Sp. z o. o. na:
„Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami na Osiedlu
„Supernova” w Pruszczu Gdańskim oraz Osiedlu „Za Potokiem” w Rotmance”
1. Przedmiot zamówienia
Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami na Osiedlu „Supernova” w
Pruszczu Gdańskim oraz Osiedlu „Za potokiem” w Rotmance” z podziałem na zadania i etapy:
I.

Zadanie I (osiedle „Supernova”) sieć i przyłącza ciepłownicze do budynków mieszkalnych nr B1,
B2-B3, B4 przy ul. Cichej w Pruszczu Gdańskim (Dokumentacja projektowa AB Projekt Bogdan
Majewski)
Numer etapu
etap 1

Zakres zadania
sieć ciepłownicza z rur preizolowanych stalowych od punktu C1 (kotłownia przy ul.
Obrońców Wybrzeża 14) do punktu C5a
sieć ciepłownicza z rur preizolowanych stalowych lub giętkich rur preizolowanych z
tworzywa sztucznego od punktu C5a do punktu C6” (instalacja tymczasowa do
etapu 6 i 7)
sieć ciepłownicza z rur preizolowanych stalowych od punktu C6” do punktu C8 z
zaślepieniem trójnika w kierunku punktu C9
przyłącze od punktu C2 do pomieszczenia węzła WC_4 w budynku nr B4
przyłącze od punktu C8 do pomieszczenia węzła WC_23 w budynku B2-B3
sieć ciepłownicza z rur preizolowanych stalowych od punktu C5a do punktu C6”
(instalacja docelowa)
przyłącze od punktu C8 do pomieszczenia węzła WC_1

etap 2

etap 3
etap 4
etap 5
etap 6
etap 7
II.

Zadanie II (Domo - Rotmanka) sieć ciepłownicza od kotłowni gazowej K-18 do granicy działki
1916/2 (Dokumentacja projektowa Richter Instalacje Sanitarne)
Numer zadania
etap 1

Zakres zadania
sieć ciepłownicza od kotłowni K-18 do punktu C5 i C8

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia
Zadanie I
etapy 1 do 5
etap 6 i 7
Zadanie II

- 13.10.2017 r.
- 29.06.2018 r.
- 30.09.2017r.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać 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;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określono w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Specyfikację
Istotnych
Warunków
Zmówienia
można
pobrać
ze
strony:
www.pec-pruszcz.pl/informacje/przetargi. Załącznik do specyfikacji technicznej w postaci
dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej można otrzymać drogą mailową - po podpisaniu
wniosku o przesłanie dokumentacji (wzór załączony na stronie internetowej). Wniosek podpisany
należy przesłać na adres e-mail: handlowy@pec-pruszcz.pl
4. Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa z dniem :

08.09.2017r. do godz. 1000

5. Termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Tysiąclecia 16 w Pruszczu Gdańskim w
dniu: 08.09.2017r. o godz. 1015
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych, uzupełniających.
7. Kryteria wyboru i oceny ofert
Głównym kryterium oceny i wyboru ofert jest cena

– 100 %

8. Wadium
Zamawiający
tysięcy złotych)

wymaga

złożenia

wadium

w

kwocie:

10.000

zł

(słownie:

dziesięć

9. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z
zapisami zawartymi we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
10. Termin związania z ofert
Termin związania ofertą wynosi 45 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami
Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest p. Rafał Otlewski
nr telefonu: 785 569 183,
adres mail: handlowy@pec-pruszcz.pl
Informacje można uzyskać w godzinach od 9:00 do 15:00.

………………………………
(podpis Zamawiającego)

