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

na  dostawę i montaż wentylatora promieniowego wyciągowego spalin WPWS-56/1,8 z silnikiem 

37 kW. 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wentylatora promieniowego wyciągowego spalin 

WPWS-56/1,8 z silnikiem 37 kW do kotła wodnego WR-5 Nr 3 w ciepłowni, ul. Lipowa 4 w 

Ostrowi Mazowieckiej. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

 Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji montażu wentylatora na istniejącym 

fundamencie oraz połączenia go do istniejącego kanału spalin.  

 Demontaż istniejącego wentylatora WPW-80/1,4 A z silnikiem 75 kW. 

 Dostawa wentylatora i elementów montażowych.  

 Montaż wentylatora w miejsce zdemontowanego wentylatora z dostosowaniem do 

istniejącego kanału spalin. 

 Na wlocie i wylocie wentylator musi być podłączony do kanału spalin poprzez kompensatory 

tkaninowe. 

 Wykonanie izolacji cieplnej wentylatora oraz montowanych elementów kanału spalin. 

2.  Termin wykonywania  

Wymagany termin dostawy i montażu wentylatora do – 25.09.2020r. 

3.  Wadium  

Zamawiający nie wymaga wadium. 

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 800 ÷ 1400  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 sprawach dotyczących procedury: Bogdan Śladewski tel. 29 7462537  

Informacji można uzyskać w dni robocze w godzinach 800 ÷ 1400. 

6. Oferty należy składać w terminie do dnia 10.07.2020 r. do godz. 11.00. 

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.07.2020 r. o godz. 11.05. 

 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postepowania przetargowego. 

 

 

                                                                                                                     Prezes Zarządu 

                                                                                                                      Wojciech Tyl 
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