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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122077-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Ciechanów: Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

2021/S 049-122077

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 18
Miejscowość: Ciechanów
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Dąbrowski
E-mail: g.dabrowski@pecciechanow.pl 
Tel.:  +48 661434244
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pecciechanow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.pecciechanow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: produkcja ciepła

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (Biomasa)
Numer referencyjny: 07/2021

II.1.2) Główny kod CPV
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej ciepłowni 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie polegającej na budowie układu wysokosprawnej 
kogeneracji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (biomasa). Budowa nowego źródła wymaga budowy 
nowych obiektów kubaturowych, infrastruktury technologicznej i logistycznej.
Projekt zakłada budowę układu wyposażonego w kocioł parowy wysokoprężny o mocy nominalnej (w paliwie) 
13 MW, mocy cieplnej 11,1 MW opalany biomasą (zrębki drzewne), turbinę parową z generatorem prądu o 
mocy zainstalowanej 1 100 kWe, zespół parowy wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz instalacjami do 
włączenia w istniejący układ technologiczny ciepłowni oraz układ elektroenergetyczny Energa Operator, 
wraz z budową nowej hali i innych niezbędnych obiektów kubaturowych oraz infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POLSKA, ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej ciepłowni 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie polegającej na budowie układu wysokosprawnej 
kogeneracji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (biomasa). Budowa nowego źródła wymaga budowy 
nowych obiektów kubaturowych, infrastruktury technologicznej i logistycznej.
Projekt zakłada budowę układu wyposażonego w kocioł parowy wysokoprężny o mocy nominalnej (w paliwie) 
13 MW, mocy cieplnej 11,1 MW opalany biomasą (zrębki drzewne), turbinę parową z generatorem prądu 
o mocy zainstalowanej 1100 kWe, zespół parowy wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz instalacjami do 
włączenia w istniejący układ technologiczny ciepłowni oraz układ elektroenergetyczny Energa Operator, 
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wraz z budową nowej hali i innych niezbędnych obiektów kubaturowych oraz infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu.
Zakres zamówienia obejmuje:
a) prace projektowe i wykonanie robót budowlanych;
b) dostawy materiałów, dostawy i montaż urządzeń;
c) przeprowadzenie rozruchów, prób końcowych, szkoleń;
d) uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie nowej jednostki;
e) realizację zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi za wady w zakresie objętym inwestycją.
Przedmiot zamówienia uzyskał dofinansowanie W ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 
2014–2020,
działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu 
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji w ramach osi 
priorytetowej i Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Tytuł projektu: „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji 
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.01.06.01-00-0076/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca musi zabezpieczyć dostarczaną ofertę, poprzez wniesienie wadium przed upływem terminu 
składania ofert. Wykonawcy, którzy nie zabezpieczyli oferty wadium, będą wykluczeni z postępowania i ich 
oferty, zostaną odrzucone.
Wadium należy wnieść w wysokości 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) – przed 
upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego 
lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia UDT do wykonywania prac przy urządzeniach ciśnieniowych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i inne wymagane w SWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z umową, wiedzą specjalistyczną 
i sztuką budowlaną, SWZ, projektem budowlanym oraz zgodnie z wszystkimi wymaganiami prawa na dzień 
przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż 35 dni, jednak nie krótszy niż 15 dni, jeżeli 
zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert. Prawo Zamawiającego 
dotyczy sytuacji, w której konieczne jest przyspieszenie procedury z uzasadnionych przyczyn bez winy 
Zamawiającego. Jest to już czwarty przetarg. Pomimo przeprowadzenia trzech postępowań o udzielenie 
zamówienia żaden nie zakończył się zawarciem umowy. Ze względu na fakt zewnętrznego finansowania 
inwestycji przez NFOŚIGW na podstawie umowy nr POIS.01.06.01-00-0076/19-00 z dnia 23 grudnia 2019 r. 
termin wykonania robót budowlanych oraz oddania obiektu do użytkowania winien nastąpić do dnia 31 grudnia 
2022 r.
Istnieje pilna potrzeba udzielenia zamówienia, uzasadniająca skrócenie terminu, tym bardziej, że warunki 
przetargu są już znane, gdyż były już trzykrotnie zamieszczane w sferze publicznej, co w sposób znaczny 
zmniejszy czas potrzebny na przygotowanie ewentualnych ofert.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 242-595431

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/03/2021
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/05/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
POLSKA, ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Przed otwarciem ofert do publicznej wiadomości zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca musi zabezpieczyć dostarczaną ofertę poprzez wniesienie wadium przed upływem terminu 
składania ofert. Wykonawcy, którzy nie zabezpieczyli oferty wadium, będą wykluczeni z postępowania i ich 
oferty zostaną odrzucone.
Wadium należy wnieść w wysokości 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) – przed 
upływem terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl 
Tel.:  +48 226958504
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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