
Ogłoszenia o postępowaniach przetargowych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. rozpoczyna postępowanie mające na celu 
wyłonienie wykonawcy na:

Wykonanie robót budowlanych "zaprojektuj i wybuduj" w ramach przedsięwzięcia pn:

"Modernizacja systemu ciepłowniczego Płońska w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego
wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej"

1. Oznaczenie zamawiającego;
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o., 09-100 Płońsk, ul. Przemysłowa 2. 

2. Określenie 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." - do 
pobrania stąd

• Tryb postępowania - przetarg nieograniczony . 

3. Sposób udostępnienia specyfikacji oraz komunikacji z oferentami;

• Zamawiający udostępnia SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami - do pobrania stąd w 
formie skompresowanej (zip). 

• Wszelkie pytania i odpowiedzi dot. niniejszego postępowania będą zamieszczane na stronie 
internetowej Zamawiającego poniżej ogłoszenia. W kontaktach z Zamawiającym 
Wykonawca winien powoływać się na oznaczenie sprawy "Modernizacja SCP 2015". 

4. Opis przedmiotu zamówienia CPV;

Usługi i roboty:
Główny przedmiot zamówienia:

• CPV - 45 25 12 50 Projekt i budowa
Usługi i roboty: 

• 74232000-4 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 

• 45223000-6 Konstrukcje 

• 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
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 

• 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 

5. Termin realizacji zamówienia;

• Podzielony na dwa etapy. Całość zakończenia prac do dnia do 31.12.2017 r. 

6. Informacja na temat wadium;
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

7. Zamawiający wyznacza termin wizjii lokalnej na dzień 17.07.2015 r. godz. 900. Udział w wizji 
lokalnej jest obowiązkowy i stanowi warunek dopuszczenia do postepowania.

8.  Miejsce i termin składania ofert; 
Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z 
o. o. ; 09-100 Płońsk ul. Przemysłowa 2, w terminie do dnia 28 lipca2015 r. do godziny 1000. 

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