
 
 

Łomża, dnia 26.02.2021 r. 

Oznaczenie sprawy: 
TEIR/PU/01/2021 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

1. ZAMAWIAJĄCY 

1.1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., 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 materiałów preizolowanych. 

2) Opis przedmiotu zamówienia: dostawa rur i elementów preizolowanych jako kompletnych 
ciągów sieci cieplnych: 

3) odcinek sieci ciepłowniczej rozdzielczej 2xDn200/355 mm, L=70,50 mb od punktu „A” do 
projektowanej komory w pkt. „B", odcinek sieci ciepłowniczej rozdzielczej 2xDn150/315 mm, L=264,00 
mb od punktu „B” do pkt. „C", wraz z:przyłączami ciepłowniczymi: 

a) 2xDn40/125 mm, L=4,50 mb od pkt. „T05” do pomieszczenia węzła w budynku „A” przy ul. 
Rycerskiej w Łomży. 

b) 2xDn40/125 mm, L=6,00 mb od pkt. „T04” do pomieszczenia węzła w budynku „B” przy ul. 
Rycerskiej w Łomży. 

c) 2xDn40/125 mm, L=6,00 mb od pkt. „T02” do pomieszczenia węzła w budynku „C” przy ul. 
Rycerskiej w Łomży. 

d) 2xDn40/125 mm, L=46,50 mb od pkt. „T03” do pomieszczenia węzła w budynku „D” przy ul. 
Rycerskiej w Łomży.  

4) przyłącza sieci ciepłowniczej 2xDn50/150 mm, L=85,00 mb od pkt. trójnika do pomieszczenia węzła w 
budynku przy Alei Legionów 28 w Łomży i 2xDn32/125 mm, L=1,50 mb od trójnika do pomieszczenia 
węzła w budynku przy Alei Legionów 30 w Łomży. 

5) odcinek sieci ciepłowniczej rozdzielczej 2xDn65/160 mm, L=19,00 mb od punktu „A” do 
projektowanego trójnika w pkt. „T", wraz z przyłączem sieci ciepłowniczej 2xDn40/125 mm, L=21,00 
mb od pkt. „T” do pomieszczenia węzła w budynku przy ul. Akademickiej w Łomży. 

6) przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn50/140 mm, L=57,50 mb od pkt. „1” do pomieszczenia węzła w 
budynku przy ul. Akademickiej 4 w Łomży. 

7) odcinek sieci ciepłowniczej rozdzielczej 2xDn80/160 mm, L=24,50 mb od punktu „A” do 
projektowanego trójnika  w pkt. „T", wraz z przyłączem sieci ciepłowniczej 2xDn50/140 mm, L=12,50 
mb od pkt. „T” do pomieszczenia węzła w budynku przy Ks. Anny dz. 12056/14,12064/2 (SM 
JEDNOŚĆ) w Łomży. 

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

2.3. Nomenklatura; Wspólny słownik zamówień (CPV): 44162200-5; 44163000-0. 

2.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE. 
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3. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  

Dostawa kompletna - do dnia 15.04.2021 r. 

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

4.1. Wymagane wadium: 4 000,00 zł słownie złotych: cztery tysiące, 00/100 PLN w odniesieniu 
do całego zamówienia.  

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. 

2) Zamawiający w zakresie dostaw rur i elementów preizolowanych jako kompletnych ciągów 
sieci cieplnych dopuszcza zgodnie z opracowanymi projektami system technologiczny firmy 
LOGSTOR, oraz inne równoważne systemy preizolowane biorąc pod uwagę parametry 
techniczne oraz spełniające warunki określone w SIWZ. 

5. TRYBY 

5.1. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. W 
niniejszym postępowaniu nie miały zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2019, poz. 2019). 

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) Termin składania ofert: 12.03.2021 r. godzina 1300. 

2) Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostat. term. skład. ofert. 

3) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12.03.2021 r, godzina 1330, w pokoju Nr 18 na I 
piętrze w siedzibie Zamawiającego w Łomży ul. Kopernika 9a. 


