
 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o.  

Właściciel: Gmina Wadowice,  Kapitał zakładowy 7 687 000, zł, w całości opłacony, 

KRS – Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118717, 

z siedzibą: Al. Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice.  

telefon / fax. (33) 823 47 96;  (33) 823 52 71, e-mail: sekretariat@termowad.pl 

NIP 551 - 000 - 76 – 99;   REGON: 070547965: 

ogłasza przetarg nieograniczony nr 02/2020 na wykonanie zadania o nazwie: 

„POPRAWA EFEKTYWNOŚCI PRACY CIEPŁOWNI W WADOWICACH” 

W ramach zadania do wykonania są roboty budowlane w zakresie: 

1) Modernizacji kotła WR-10 nr 1 - ograniczenie mocy cieplnej poprzez usunięcie 

ekranów II ciągu i zmianę konstrukcji pęczków konwekcyjnych oraz usunięcie 

ekonomizera, 

2) Rozbiórki starego komina i budowa nowego komina na terenie Kotłowni Rejonowej 

przy ul. Młyńskiej 96, 34-100 Wadowice. 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.  

 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej. 

2. Miejsce realizacji zamówienia:  

    Kotłownia Rejonowa, ul. Młyńska 96, 34-100 Wadowice.  

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

a) Termin rozpoczęcia prac nastąpi w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. 

b) Prace dotyczące montażu zaworów odcinających hydraulikę modernizowanego kotła WR10 

nr 1 zostaną ukończone w okresie postoju kotłowni tj. od dnia 15.06.2020 r. do 14.08.2020 r. 

c) Odbiór kotła przez Urząd Dozoru Technicznego i przekazanie do eksploatacji nastąpi nie 

później niż w terminie do 31.10.2020 r. 

d) Odbiór komina i jego przekazanie do eksploatacji nastąpi nie później niż do 14.08.2020 r. 

e) Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 30.11.2020 r. 
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4. Postępowanie będzie prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 

    29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.  

    Wadium w wysokości  30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100). 

6. Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można    

    pobrać ze strony internetowej: www.termowad.pl/przetargi. 

7. W sprawach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawcy mogą kontaktować się  

z  Panem Mateuszem Korta od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 14oo,  

tel. (33)-823-33-18,  505-054-111. 

9. W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

10. Miejsce i termin składania oferty:  

    a) miejsce – siedziba Zamawiającego, sekretariat,  

    b) termin – do 24.06.2020 r. godzina 1200.  

11. Kryteria wyboru oferty: 

    a) cena oferty - o znaczeniu (wadze) 95%. 

    b) okres gwarancji - o znaczeniu (wadze) 2,5%. 

    c) okres rękojmi  - o znaczeniu (wadze) 2,5%. 

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji oraz odwołania lub 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
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