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              Łomża, dnia 25.09.2018r. 

TEIR/PU/03/2018 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 
I.   Zamawiający 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. ul. Kopernika 9a, 
18-400 Łomża, tel. 86 216-54-31; faks 86 216-54-36; e-mail; teir@mpec.lom.pl 

II.   Tryb i przedmiot zamówienia 
II.1) Rodzaj zamówienia – roboty budowlane. 
II.2) Tryb udzielenia zamówienia - postępowanie w oparciu o przepisy Kodeksu 

cywilnego w formie przetargu pisemnego, o którym mowa w art. 701 – 705kc. Do 
niniejszego postępowania nie miały zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2015, poz. 2164 t.j.). Do 
niniejszego postępowania miały zastosowanie Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów 
w dniu 7 lipca, znak: MIiR/IiŚ2014-2020/26(2)/07/2017. 

III.   Przedmiot zamówienia: 
III.1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni 

Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy 
jako paliwa.” Inwestycja ta jest pierwszym etapem działań podejmowanych w 
Ciepłowni Miejskiej w Łomży, dotyczących kotłów opalanych biomasą. Zakres 
zamówienia obejmuje: 

III.1.1) prace projektowe i wykonanie robót budowlanych, 
III.1.2) dostawy i montaż urządzeń, materiałów, 
III.1.3) przeprowadzenie rozruchów, prób końcowych, szkoleń, 
III.1.4) uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie nowej jednostki, 
III.1.5) realizację zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi za 

wady w zakresie objętym inwestycją, 
Przedmiot zamówienia uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; PRIORYTET I: Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki; DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych; PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji 
dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych 
źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. 

III.2) Zakres realizacji: 
III.2.1) Wykonanie i dostawa kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej: 

a) projekty wykonawcze we wszystkich branżach, 
b) dokumentację odbiorową, rozruchową (Plan Prób Końcowych), 
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c) dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi zainstalowanych 
maszyn i urządzeń, 

d) dokumentację powykonawczą, 
e) instrukcje obsługi, remontów i konserwacji nowego układu biomasowego w 

języku polskim, 
f) materiały do szkolenia personelu Zamawiającego, 
g) wszystkie inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie i odbioru układu przez poszczególne urzędy. 
III.2.2) Adaptacja projektu budowlanego posiadanego przez Zamawiającego do 

wymagań oferowanej instalacji. 
III.2.3) Wykonanie zamiennego projektu budowlanego oraz uzyskanie 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w przypadku 
wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do wykonanego projektu 
budowlanego będącego podstawą do wydania pozwolenia na budowę. 

III.2.4) Prace przygotowawczo-rozbiórkowe, 
III.2.5) Przebudowa istniejącego budynku Ciepłowni. 
III.2.6) Zagospodarowanie terenu zgodnie z projektem budowlanym. 
III.2.7) Budowa, częściowo zadaszonego, placu składowego biomasy o 

pojemności 1980 m3, 
III.2.8) Budowa budynku magazynu biomasy z ruchomą podłogą o pojemności 

500 m3. 
III.2.9) Dostawa i montaż: 

a) kotła wodnego biomasowego o mocy min. 12,5 MW i paleniska z rusztem 
schodkowym wyposażonych we wszystkie niezbędne zespoły, urządzenia i 
oprzyrządowanie zapewniające prawidłowe ich funkcjonowanie, 

b) instalacji oczyszczania i odprowadzania spalin: 
− odpylanie spalin - Elektrofiltr, 
− komin stalowy o wysokości ok.30 m, 
− wentylatory ciągu głównego, 
− stanowisko umożliwiające okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń do 

powietrza wraz z opodestowaniem. 
c) instalacji odzysku ciepła ze spalin o mocy min. 2.4 MW (zgodnie z 

projektem budowlanym) liczoną dla temp. powrotu z sieci 43oC. 
d) instalacji odżużlania i odpopielania. 
e) armatury, rurociągów, urządzeń technologicznych niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, 
f) instalacji sprężonego powietrza, 
g) agregatu prądotwórczego w zabudowie kontenerowej. 

III.2.10) Wykonanie układu sterowania i automatyki nowej instalacji wraz ze 
stanowiskiem obsługi i systemem wizualizacji pracy instalacji. 

III.2.11) Wykonanie przyłączy i sieci: sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, 
elektroenergetycznych, teletechnicznych i monitoringu wewnętrznego. 

III.2.12) Wykonanie wewnętrznych instalacji: wentylacja, ogrzewanie (oparte o 
węzeł cieplny), wodnokanalizacyjnych, elektrycznych, oświetlenie, 
wentylacja i klimatyzacja, p.poż. 

III.2.13) Wykonanie połączeń nowego bloku biomasowego z istniejącymi 
instalacjami Ciepłowni. 

III.2.14) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem, uzgodnień, opinii i 
sprawdzeń za wyjątkiem tych posiadanych przez Zamawiającego oraz 
pokrycie kosztów uzyskania decyzji i uzgodnień. 
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III.2.15) Uruchomienie, testy i rozruch obiektu (w tym wszystkich zabudowanych 
urządzeń), próby końcowe. 

III.2.16) Szkolenie personelu Zamawiającego. 
III.2.17) Przekazanie układu biomasowego do eksploatacji. 
III.2.18) Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia 

na użytkowanie wraz z wymaganymi odbiorami: gestorów mediów, Straż 
Pożarna, SANEPID, odbiór kominiarski, Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego. 

III.2.19) Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w czasie realizacji 
inwestycji i udokumentowanie poprzez przekazanie Zamawiającemu 
kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach. 

III.2.20) Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi za wady, 
serwisowanie zainstalowanych w ramach przedmiotu zamówienia 
obiektów, urządzeń i instalacji, poparte stosowną dokumentacją.. 

IV.   Udzielenie zamówienia 
IV.1) Wybrano ofertę firmy: UAB Enerstena, Ateities pl.30A, Kaunas, 52163, Litwa -

ilość punktów oferty wg kryterium wyboru zgodnie z pkt. 17 „Wybór oferty” 
Zaproszenia do składania ofert - SIWZ: 100,00. 

IV.2) Informacja o cenach (netto): 

a) cena ofert wybranej:   

− netto – 22 496 164,80 PLN, 

− brutto – 27 670 282,70 PLN. 
b) cena oferty z najniższą ceną:   

− netto – 22 496 164,80 PLN, 

− brutto – 27 670 282,70 PLN. 
c) cena oferty z najwyższą ceną:   

− netto – 25 834 800,00 PLN, 

− brutto – 31 776 804,00 PLN.  
V.   Inne informacje 
V.1) Liczba otrzymanych ofert: 3 

V.2) Liczba odrzuconych ofert : 1 
 


