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OGŁOSZENIE  

o przetargu nieograniczonym na budowę wysokoparametrowego przyłącza ciepłowniczego w 

technologii rur preizolowanych do budynku przy ul. 3-go Maja w Ostrowi Mazowieckiej 

 

 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

ul. Henryka Trębickiego 

tel. 29 74 625 37 

www.zecostrow.pl 

e-mail: bsladewski@zecostrow.pl  

            zecostrow@zecostrow.pl 

 

 

     Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na 

budowę wysokoparametrowego przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. 3-go Maja w 

Ostrowi Mazowieckiej w technologii rur preizolowanych DN 100/200 i DN 50/125, od włączenia 

do istniejącego rurociągu głównego DN 200/315 do wejścia przez ścianę do budynku i zakończenia 

zaworami kulowymi. 

 

1. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 

 demontaż nawierzchni dróg , chodników, terenów zagospodarowanych, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 dostawę materiałów dla zadania inwestycyjnego, 

 kompleksowy montaż technologiczny sieci ciepłowniczej z wymaganymi odbiorami,  

 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci ciepłowniczej, 

 wykonanie pełnej rewitalizacji terenu, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej wybudowanej sieci ciepłowniczej. 

2.  Termin wykonywania prac  

Termin rozpoczęcia prac  - od 16.03.2020 r. 

Termin zakończenia prac - do 30.04.2020 r.  

3.  Wadium  - 7 000 zł 

Przystępujący  do  przetargu  jest  zobowiązany  wnieść  wadium w wysokości  7 000 zł. 

4. Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ). 

SIWZ  można bezpłatnie odebrać w biurze ZEC Sp. z o.o. ul. Henryka Trębickiego 3, w dni robocze w 

godzinach 700 ÷ 1500  lub zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail.  

Aby otrzymać SIWZ pocztą elektroniczną należy wysłać taką informację na adres email: 

bsladewski@zecostrow.pl i potwierdzić telefonicznie.    

5. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:   

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Mariusz Zaniewski tel. 29 7462537 w. 21 

- w sprawach dotyczących procedury: Bogdan Śladewski tel. 29 7462537 w. 22 

Informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach 700 ÷ 1500. 

6. Oferty należy składać w terminie do dnia 31.01.2020 r. do godz. 11.00. 

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.01.2020 r. o godz. 11.05. 

 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postepowania przetargowego. 

 

 

                                                                                                                     Prezes Zarządu 

                                                                                                                      Wojciech Tyl 
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