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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.   1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 

Włocławek. 
I. 2) TELEFON, FAKS, E-MAIL: tel. 54 231 74 00, faks 54 231 74 01, e-mail mpec@mpec.com.pl . 
I. 3) ADRES STRONY INTERNETOWEJ: www.mpec.com.pl . 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II. 1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Ekspertyza stanu technicznego komina H 160  
MPEC Sp. z o.o. we Włocławku”  
II. 1.2) Rodzaj zamówienia: usługa 
1.3) Skrócony opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy stanu technicznego komina H 160 usytuowanego przy 
ul. Teligi 1 na terenie MPEC Sp. z o.o. we Włocławku. Efektem końcowym ekspertyzy będzie ocena możliwości 
dalszej, bezpiecznej eksploatacji komina.  W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać w 
szczególności: 

a) Przegląd i ocenę stanu technicznego komina powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej trzonu żelbetowego 

komina  od poziomu 0,00m do poziomu +157,00 m przy zastosowaniu technik alpinistycznych. 

b) Ocenę stanu technicznego stalowego osprzętu komina (drabiny, pomosty, instalacja odgromowa, galerie 
itp.). 

c) Pomiary kontrolne grubości ścianek 3 dymowych przewodów stalowych w tym: 2 x ø 1710mm i 1 x   

ø 1410mm i kompensatorów stalowych na 10 poziomach (bez kompensatorów na poziomach o oznaczeniu 

S-2, S-3,  S-11, S-13,  S-14 – łącznie 15 sztuk) przy użyciu grubościomierza ultradźwiękowego. 

d) Dokumentację fotograficzną stanu technicznego całego komina. 

e) Badanie wytrzymałości betonu metodą sklerometryczną za pomocą młotka Schmidta - na wszystkich 15                    
poziomach. 

f) Obliczenia sprawdzające, analizę statyczno-wytrzymałościową - w oparciu o normę PN-88/B-03004                                                   
lub  równoważną Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

g) Analizę stanu technicznego całego komina wraz z oceną możliwości dalszej i bezpiecznej jego eksploatacji. 

h) Inwentaryzację ewentualnych uszkodzeń oraz technologię napraw całego trzonu żelbetowego na 15  
poziomach oraz zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych wyposażenia komina.  

i) Pomiary geodezyjne komina. 

II. 2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  od dnia zawarcia umowy do  31 października 2019 roku.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 
III. 1)     WADIUM  - nie dotyczy 
III. 2)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH  WARUNKÓW 
III. 2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający odstępuje od opisu spełnienia warunków w tym zakresie. 

III. 2.2)  Wiedza i doświadczenie 
Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch usług 
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polegających na wykonaniu ekspertyz technicznych kominów żelbetowych przemysłowych o wysokości 
nie mniejszej niż 80 m w zakresie odpowiadającym zakresowi przedmiotowego zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Na potwierdzenie faktu, że wykazane usługi zostały zrealizowane w sposób należyty tj.  
z zachowaniem terminów i warunków umowy Wykonawca dołączy stosowne potwierdzenia wydane przez 
odbiorców w/w usług.  

III. 2.3)  Potencjał techniczny 
Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi dysponować sprawnym potencjałem 
technicznym – własnym lub wyrażającym gotowość do współpracy, spełniającym wymagania określone 
przepisami. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca dołączy oświadczenie o dysponowaniu sprawnym 
potencjałem technicznym – własnym lub wyrażającym gotowość do współpracy, spełniającym wymagania 
określone przepisami  

III. 2.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi dysponować potencjałem kadrowym – 
własnym lub wyrażającym gotowość do współpracy – zdolnym do wykonania zamówienia, posiadających 
ważne szkolenia w zakresie BHP, aktualne badania lekarskie, szkolenia stanowiskowe oraz dopuszczenie 
do pracy na wysokości, spośród których, co najmniej jedna osoba, która będzie  uczestniczyła w 
wykonywaniu zamówienia  posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego, oraz co najmniej jedna 
osoba  posiada uprawnienia do wykonywania pomiarów geodezyjnych. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby, 
które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia uprawnień budowlanych do kierowania robotami  
budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  oraz 
uprawnień geodezyjnych.  

III. 2.5)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000 euro.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000 euro. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV. 1)     TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych  

w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku.  
IV.  2)    KRYTERIA OCENY OFERT 
IV. 2.1)  Kryteria oceny ofert:  

 Cena 100% 
IV.  3)    INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http://www.mpec.bipgov.net/przetargi.html . 
IV.3.2)   Termin i miejsce składania ofert 2 września  2019 r. godzina 8.00., miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek, Sekretariat Prezesa Zarządu. 
IV.3.3)    Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od  terminu składania ofert). 
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