
 
Łomża, dnia 07.12.2020 r. 

Oznaczenie sprawy:  
TEIR/PU/06/2020 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

1. ZAMAWIAJĄCY. 

1.1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., osoba do kontaktów: 
Adam Florczyk, ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (86) 215-28-02, fax 
(86) 216-54-36, e-mail: teir@mpec.lom.pl, www.mpec.lom.pl. 

1.2. Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1.1). 

1.3. Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak 
w pkt. 1.1.). 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

2.1. Opis 

1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: dostawa i montaż napędów 
elektrycznych. 

2) Opis przedmiotu zamówienia: dostawa i montaż napędów w komorze ciepłowniczej OO 
030K zlokalizowanej przy Ciepłowni Miejskiej w Łomży. 

3) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: na terenie miasta 
Łomża. 

4) Nomenklatura 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 42132110-7, 38800000-3, 45232000-2. 

5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie  

6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 

2.2. Wielkość lub zakres zamówienia: 

a) dobór napędów elektrycznych oraz adapterów łączących do  istniejącej armatury: 

- przepustnice DN 300 prod. Vanessa - 2 szt. (funkcjonalność otwórz/zamknij), 

- przepustnice DN 400 prod. Vanessa - 2 szt. (funkcjonalność praca regulacyjna 
przerywana), 

- przepustnice DN 500 prod. Vanessa - 2 szt. (funkcjonalność otwórz/zamknij), 

- przepustnice DN 500 prod. Vanessa - 2 szt. (funkcjonalność praca regulacyjna 
przerywana), 

b) kompletacja i dostawa napędów szt. 8 oraz adapterów łączących napęd z armaturą 
do zabudowy w komorze OO 030K  zgodnie z załączonym rysunkiem (Załącznik nr 
2 do SIWZ), 

c) montaż, podłączenie i uruchomienie napędów wraz z próbami funkcjonalnymi, 

d) podłączenie zamontowanych napędów do funkcjonującego systemu telemetrii OCS 
CONTROL nadzoru sieci i węzłów ciepłowniczych w MPEC Łomża, 



e) instalację elektryczną i sterowniczą wykona Zamawiający według wytycznych i 
projektu dostawcy urządzeń. 

3. CZAS TRAWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Termin wykonania - 30.04.2021r. 

4. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM: 

4.1. Wymagane wadium:  

1) 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), 

4.2. Warunki uczestnictwa: 

1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i 
formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, 
finansowe i techniczne: W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania 
określone w SIWZ. 

5. TRYB ZAMÓWIENIA: 

5.1. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. W 
niniejszym postępowaniu nie będą miały zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2019, poz. 1843). 

5.2. Kryteria oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: oferta, 
która uzyska najwyższą ilość punktów z ofert nie odrzuconych zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

5.3. Informacje administracyjne 

1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych 
wyjaśnień: dostępne do 23.12.2020 r. 

2) Termin składania ofert: 29.12.2020 r. do godz. 1130. 

3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ustalonego wyżej terminu składania ofert. 

4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 29.12.2020 r. do godz. 1200, w siedzibie 
Zamawiającego w Łomży, ul. Kopernika 9a. 


