
 
 
 
 
Oznaczenie sprawy: 
P/03/2021 

Zambrów, dnia 23.11.2021r. 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. ZAMAWIAJĄCY 
1.1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II 5, 18-300 
Zambrów, woj. podlaskie, tel: 86 271 31 92, fax: 86 271 31 98, e-mail: sekretariat@zciw.com, 
www.zciw.com  
do kontaktów: mgr inż. Ryszard Fiedorowicz 

1.2. Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1.1). 
1.3. Adres, pod którym można uzyskać specyfikację warunków zamówienia: taki 
jak w pkt. 1.1). 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
2.1. Opis 

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robot budowlanych 
2) Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie robot budowlanych polegających na: 
Realizacji inwestycji pn. ,,Modernizacja Ciepłowni Miejskiej Zambrowa w celu wykorzystania 
biomasy do wytwarzania energii cieplnej”, na które składają się prace opisane w 
Wymaganiach Techniczno Eksploatacyjnych (zał. Nr 1 do SWZ i Programie Funkcjonalno-
Użytkowym (zał. 2 do SWZ) i zakresie zamówienia określonym w szczególności poniżej w pkt. 
3). 

3) Wykonawca wykona pełen zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a 
w szczególności: 
Prace projektowe: 

a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego elektrociepłowni w branżach: 
➢ Budowlanej 
➢ Instalacyjnej, 
➢ Technologicznej, 
➢ Elektrycznej, 
➢ AKPiA, 

b) Wykonanie niezbędnych rysunków szczegółowych, dokumentacji powykonawczej, 
inwentaryzacji geodezyjnej i instrukcji obsługi. 

c) Uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień w tym pozwolenia na budowę. 
Roboty związane z demontażem całości kotła K-3 wraz z instalacjami, układem oczyszczania i 
odprowadzania spalin oraz demontażem zasobnika paliwa kotła K - 2.  
Montaż kotła wodnego (zespół kotłowy składający się z paleniska, kotła i jednego lub więcej 
wymienników) o mocy 8 MW na biomasę (zrębkę drzewną pochodzenia leśnego) z instalacjami, 
urządzeniami współpracującymi, AKPiA oraz układem sterowania usytuowany w zaadaptowanej 
na ten cel część hali kotłów Ciepłowni Miejskiej (CM) w miejsce kotłów węglowych K-2 i K-3. 
Przystosowanie  zaadaptowanej części hali kotłów Ciepłowni Miejskiej do obowiązujących 
przepisów p.poż. 
Budowa zasadniczego zadaszonego magazynu biomasy (zrębka drzewna pochodzenia leśnego) 
wraz z podłogą ruchomą o powierzchni ok. 300 m2 
Budowa pomocniczego niezadaszonego magazynu biomasy o powierzchni ok. 600 m2 

http://www.zciw.com/


Dostawa ładowarki teleskopowej. 
Zagospodarowanie terenu – niezbędne przekładki uzbrojenia, przyłącza sieciowe, dróg 
dojazdowych i placu w rejonie rozbudowanego obiektu w  zakresie niezbędnym do normalnej 
pracy, z zachowaniem istniejących głównych ciągów komunikacyjnych,   tj. drogi dojazdowej  do 
placu magazynowego dla transportu samochodowego, zieleń, wykonanie połączeń nowego 
układu technologicznego z istniejącymi instalacjami Ciepłowni Miejskiej, niwelacja terenu w 
obrębie inwestycji, 
Dostawa i montaż wszystkich elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a 
w szczególności: 
a) zespołu kotłowego (palenisko, kocioł i jeden lub więcej wymienników) o mocy min. 8,0 MW 

opalanego biomasą (zrębki drzewne pochodzenia leśnego), 
b) dostawa i montaż urządzeń ruchomej podłogi i układu transportu biomasy, 
c) dostawa i montaż instalacji odpopielania kotła, 
d) instalacji oczyszczania i odprowadzania spalin: czopuch,  multicyklon, elektrofiltr, wentylator 

spalin, komin, 
e) dostawa i montaż ekonomizera kondensacyjnego z niezbędnymi instalacjami, 
f) instalacji technologiczno-hydraulicznej: system pomp, armatura, rurociągi. Przebudowa 

istniejącej pompowni łącznie z wymianą pomp obiegowych sieciowych i stabilizacyjnych oraz  
dostosowanie pompowni do współpracy z nowo wybudowaną instalacją, 

g) instalacji elektrycznych, przemienników częstotliwości, osprzętu i aparatury elektrycznej, 
rozdzielnic elektrycznych, transformatora WN do elektrofiltra, 

h) AKPiA - systemu automatyki i opomiarowania kotła wraz z szafami automatyki łącznie ze 
sterownikiem, niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym i systemem 
wizualizacji pracy instalacji, wraz ze stanowiskiem obsługi. Ujednolicenie i doprowadzenie do 
zgodności i kompatybilności systemu AKPiA Instalacji Biomasowej z systemem AKPiA 
istniejącej elektrociepłowni gazowej, 

i) podłączenie źródła do sieci przesyłowej tj. miejskiej sieci ciepłowniczej, 

j) próby, rozruch technologiczny 96 h Instalacji Biomasowej i systemu ciepłowniczego, 
k) osiągnięcie założonych parametrów, instrukcja eksploatacji, szkolenie załogi. 

 
Odbiory 

a) Wykonanie niezbędnych prób, pomiarów i odbiorów obiektu, instalacji i urządzeń wraz ze 

spełnieniem wszystkich warunków dopuszczających do ruchu eksploatacyjnego urządzeń, 

instalacji i obiektu. 

b) Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

c) Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej, koncesyjnej. 

d) Szkolenie w zakresie obsługi nowo wykonanych układów.  

e) Wykonanie ruchów próbnych. 

f) Wykonanie pomiarów gwarantowanych. 

g) Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, dopuszczeni i pozwoleń. 

h) Zaktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Ciepłowni Miejskiej. 

i) opracowanie instrukcji eksploatacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r w sprawie warunków 

technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych  

(DZ. U. z 2003 r. Nr 135 poz. 1269), 

j) odbiory (Urząd Dozoru Technicznego, PGE Dystrybucja S.A., Państwowa Straż Pożarna, 

Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i inne wymagane) niezbędne do 

uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń i pozwolenia na użytkowanie. 



k) przeprowadzanie na własny koszt przeglądów gwarancyjnych i serwisowych, według zasad 

określonych w umowie, wraz z materiałami eksploatacyjnymi 

 

Ponadto, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania planu 

BIOZ, zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 

zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania wszelkich badań i prób, inwentaryzacji 

powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, oraz przeszkolenia 

obsługi. 

Wykonawca uwzględni również roboty dodatkowe i wyposażenie instalacji, które nie zostały 

przewidziane w SWZ a są istotne i niezbędne dla prawidłowej, bezawaryjnej, stabilnej 

eksploatacji oraz dla remontów i czynności konserwacyjnych. 

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 
 
4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Zambrowskie 
Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o., ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 16, 18-300 Zambrów,  
5) Nomenklatura: 
Wspólny słownik zamówień (CPV):  
Główny przedmiot zamówienia: 
45251200-3   Roboty budowlane w zakresie Ciepłowni 
Usługi i roboty: 
71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45111000-8   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty  

ziemne 
45111250-5   Badanie gruntu 
45111291-4   Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45223000-6   Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 
45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45251250-8   Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych 
45261000-4   Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45262000-1   Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe 
45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45316000-5   Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45331000-6   Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45343000-3   Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45351000-2   Mechaniczne instalacje inżynieryjne 
45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 
45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45442000-7   Nakładanie powierzchni kryjących 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 
6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie 

2.2. Wielkość lub zakres zamówienia: 
Wg Rozdziału III pkt. 8. SWZ 

2.3. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania dostawy: do 31.07.2023 r.  



 
 
 
 
3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

3.1. Wymagane wadium: 400.000 PLN (słownie złotych: czterysta tysięcy złotych) 
3.2. Warunki uczestnictwa: 

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i 
formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe 
i techniczne:  
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w Rozdziałach V, VI, 
VII SWZ.  

 
4. TRYBY 

4.1. Tryb udzielenia zamówienia:  
1) Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.  
2) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz.U. 2015 nr 0, poz. 2164 z późn. zm.) na 
podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy. 

3) Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej 
konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy 
dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu 
zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez 
wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. 

5) Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek 
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym 
postepowaniem, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w 
przypadku unieważnienia przez niego postępowania lub wyboru innego Wykonawcy. 

6) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
4.2. Kryteria oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 - cena wykonania zamówienia, 
 - okres gwarancji na urządzenia 
 Szczegółowy sposób oceny zawiera Rozdział XIV pkt. 2 SWZ. 

4.3. Informacje administracyjne 
1) Termin składania ofert: 08.12.2021r. godzina 1200. 
2) Termin związania ofertą - liczba dni: 60 od wyznaczonego terminu składania ofert tj do dnia 
06 lutego 2022 r. 
3) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 08.12.2021r. godzina 1215 w siedzibie Zamawiającego 
w Zambrowie ul. Papieża Jana Pawła II 5. 


