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ZAPYTANIE O CENĘ 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. ul. Kopernika 9a, 18–
400 Łomża, 86 216-54-31 do 35, faks: 86 216-54-36; e-mail: teir@mpec.lom.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w rozumieniu art. 66 § 1 Kc na niżej określonych 
zasadach. Niniejsze postępowanie toczyć się będzie w oparciu o przepisy Kodeksu 
cywilnego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2019, poz. 2019). 

3. Przedmiot  zamówienia  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z montażem i wymianą 
izolacji termicznej rurociągów sieci cieplnej i technologicznych na terenie miasta 
Łomża: 

a) Zadanie I wykonanie izolacji termicznej z łupków twardych o grubości 100 mm z 
płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 0,7 mm rurociągu zasilającego sieci 
ciepłowniczej magistralnej Dn400, L= 50,00 mb na niskiej estakadzie nad 
rzeczką Łomżyczką przy ul. Poznańskiej w Łomży. 

b) Zadanie II - wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej o grubości 100 mm 
z płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm rurociągów 
technologicznych wewnątrz istniejącej kotłowni gazowej Szpitala Wojewódzkiego 
przy Alei Piłsudskiego w Łomży. 

c) Zadanie III - wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej o grubości 100 
mm z płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm rurociągów 
technologicznych wewnątrz budynku Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w 
Łomży. 

3.2. Zakładany przez Zamawiającego zakres robót w zakresie średnic rurociągów, 
długości oraz ilości kolan przewidzianych do izolacji obejmuje: 

a) Zadanie I Dn400, L= 50,00 mb 

b) Zadanie II  

- Dn300, L=33,00 mb, kolan - 12 szt., 

- Dn250, L=31,00 mb, kolan - 12 szt., 

- Dn200, L=4,10 mb,  

- Dn150, L=33,00 mb, kolan - 5 szt. 

c) Zadanie III -  

- Dn350, L=1,00 mb,  

- Dn200, L=1,00 mb, 

- Dn150, L=1,70 mb, kolan - 3 szt., 

- Dn100, L=12,20 mb, kolan - 12 szt. 

4. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 

4.1. Materiały niezbędne do wykonania izolacji termicznej rurociągów zapewnia i 
dostarcza Wykonawca. Na zastosowane materiały Wykonawca winien posiadać 
stosowne atesty i zezwolenia dopuszczające do ich zastosowania na terenie Polski. 

4.2. Malowanie preparatem zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów oraz 
obniżających temperaturę ich powierzchni wykona Zamawiający.  

4.3. Wykonawca zdemontuje starą izolację na sieci ciepłowniczej magistralnej w Zadaniu 
I. Zdemontowaną izolację termiczną rurociągów z wełny mineralnej, należy przekazać 
do utylizacji. 

4.4. Odpady wymagające utylizacji, utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Koszt utylizacji pokrywa Wykonawca robót. 
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4.5. Na odpady wyszczególnione w pkt. 4.3. Wykonawca dostarczy karty przekazania 
odpadów oraz stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich 
odbioru i wykorzystywania. 

4.6. W Zadaniu II i  III izolacja termiczna może być wykonana z jednej warstwy wełny 
mineralnej o grubości 100 mm, bądź  ułożonych naprzemiennie 2 warstw wełny 
mineralnej po 50 mm o łącznej grubości 100 mm. 

4.7. Wymagane parametry izolacji: 

a) wełna mineralna o masie objętościowej 80 kg/m3 

b) współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej  mierzony w 
temperaturze +500C nie może być większy niż 0,0265 W/mK,  

c) trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej 
temperatury pracy przy temperaturze +1400C. 

4.8. Preferowana zwiększona długość łubków (np. 2,00 mb) z pianki PUR wraz z 
płaszczem z blachy ocynkowanej zmniejszająca ilość połączeń. 

4.9. Łubki izolacyjne winny posiadać odstępniki drewniane (dębowe) jako konstrukcji 
dystansowej, umożliwiające stworzenie przestrzeni powietrznej pomiędzy 
powierzchnią rurociągów a powierzchnią izolacji a także uwzględniające owalizację 
rurociągów i zgrubienia w miejscach połączeń spawanych. 

4.10. Technologia izolacyjna winna cechować się brakiem mostków termicznych na 
połączeniach wzdłużnych i doczołowych a tym samym brakiem utraty ciepła. 

4.11. Wszystkie połączenia izolacji PUR muszą być szczelne. 
4.12. Połączenia płaszcza ochronnego z blachy ocynkowanej grub. 0,5÷0,7 mm również 

winny zapewniać 100% szczelność, uniemożliwiające penetrację wody i wilgoci do 
pianki PUR i pod płaszcz czy warstwę izolacyjną. Na połączeniach doczołowych 
odcinków prostych i kolan, winny być założone szczelne opaski maskujące. 

4.13. Konstrukcja izolacyjna winna uwzględniać odcinki proste, kolana, punkty stałe, 
podpory ślizgowe oraz armaturę. Styk izolacji (łubków) z blokiem betonowym 
punktów stałych również musi zapewniać 100% szczelność.  

4.14. Roboty prowadzone będą w czynnych obiektach i na czynnych rurociągach sieci 
cieplnej magistralnej oraz rurociągach technologicznych kotłowni gazowej Szpitala 
Wojewódzkiego i kotłowni Ciepłowni Miejskiej, dlatego też Wykonawca będzie 
zobowiązany: 
a) do zastosowania odpowiednich oznakowań dla ruchu pieszego i jezdnego oraz 

zabezpieczenia terenu robót. 

b) do zastosowania i przestrzegania przepisów BHP odpowiednich dla tego rodzaju 
robót. 

2) Wykonawca dostarczy 
pianki poliuretanowej przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, w 
odniesieniu do średniej temperatury izolacji t = 50°C. 

4.15. Na wykonane roboty związane z wymianą izolacji termicznej, Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu 60 m-cy gwarancji. 

4.16. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty dokonać oględzin obiektów w 
celu uzyskania należytej oceny rodzaju, zakresu i warunków wykonania robót oraz 
dokona rzeczywistych pomiarów istniejących kolan. Fakt dokonania oględzin winien 
być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego – Załącznik Nr 3. 

4.17. Roboty uzupełniające lub dodatkowe nieprzewidziane, których potwierdzona przez 
Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, 
a których zakres finansowy nie będzie przekraczał 20% ceny ryczałtowej, 
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, 
przy zachowaniu tych samych cen norm, parametrów i standardów, po ustaleniu 
zakresu rzeczowego, finansowego oraz terminu realizacji. 

5. Oferty częściowe. 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy oferent może złożyć ofertę 
na Zadanie I, bądź Zadanie II i III lub wszystkie zadania.  

6. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
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7. Termin realizacji zamówienia. 

7.1. Wymagany termin wykonania zamówienia do – 30.07.2021 r. 

8. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z 
oferentami są: 

8.1. Sprawy formalne – mgr inż. Adam Florczyk - Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju, 
Biurowiec MPEC przy ul. Kopernika 9A, pok. 16, w godz. 700 - 1500, tel. (86) 215-28-
02; fax. (86) 216-54-36; e-mail: a.florczyk@mpec.lom.pl, 

8.2. Sprawy organizacyjne dla Zadania I i II – mgr inż. Adam Adasiewicz - Kierownik 
Działu Eksploatacji Sieci i Węzłów, MPEC przy ul. Pięknej 9, w godz. 700 - 1500, tel. 
504-769-926; fax. (86) 216-54-36; e-mail: a.adasiewicz@mpec.lom.pl,  

8.3. sprawy organizacyjne dla Zadani III; mgr inż. Andrzej Wojtaszek –  Kierownik 
Ciepłowni Miejskiej, budynek Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16, w godz. 700 - 
1500, tel/fax (86) 215-28-13; e-mail: a.wojtaszek@mpec.lom.pl, 

8.4. sprawy techniczne w zakresie realizacji – mgr inż. Adam Adasiewicz - Kierownik 
Działu Eksploatacji Sieci i Węzłów, MPEC przy ul. Pięknej 9, w godz. 700 - 1500, tel. 
504-769-926; fax. (86) 216-54-36; e-mail: a.adasiewicz@mpec.lom.pl. 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

10. Opis przygotowania oferty 
10.1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. 
10.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
10.3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych 

do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
10.4. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
10.5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 
10.6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

Należy podać cenę ogólną za wykonanie kompletu izolacji w danym Zadaniu oraz 
cenę jednostkową za wykonanie 1 m2  izolacji  termicznej. Wartość oferty musi 
gwarantować kompleksową pełną realizację prac objętych przetargiem. 

10.7. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 
10.8. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem dołączonym do zapytania – 

Załącznik Nr 1.  
10.9. Oferta powinna być zaadresowana na adres siedziby Zamawiającego oraz 

oznakowana następująco: 
 „Oferta na wykonanie robót związanych z montażem i wymianą izolacji termicznej 
“Nie otwierać przed dniem i godziną otwarcia ofert”. 

11. Miejsce oraz termin składania wniosków i ofert oraz otwarcia ofert. 

11.1. Oferty należy składać do dnia 10.03.2021r. do godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego, 
lub przesłać na adres Zamawiającego. 

11.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.03.2021r. o godz. 1300 w siedzibie 
Zamawiającego. 

12. Wybór oferty. 
12.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez 

Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania 
oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

12.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty lub unieważnienia 
postępowania bez podawania przyczyn. 

12.3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma od Zamawiającego zamówienie na 
realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w złożonej ofercie oraz 
SIWZ.  

12.4. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena netto w złotych. 
12.5. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów. 
12.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

 jest niezgodna z prawem; 

 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nie uczciwej konkurencji; 
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 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 

 zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
12.7. Zawarcie Umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 2 do 

zapytania. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy    – Załącznik Nr 1 
2. Projekt umowy     – Załącznik Nr 2 
3. Potwierdzenie dokonania oględzin terenu – Załącznik Nr 3 


