
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
DLA POTRZEB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO 

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 
w Ostrowcu Świętokrzyskim 
27-400 Ostrowiec  Świętokrzyski 
ul. Sienkiewicza 91 
powiat:    Ostrowiec Świętokrzyski 
województwo:  Świętokrzyskie 
 

Telefon:  (41) 266-47-33 
Fax:  (41) 266-43-75 
 

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, 

usługi i roboty budowlane w MEC Spółka z o. o. w Ostrowcu Św. Zatwierdzonego Uchwałą 
Zarządu nr 11/2011 z dnia 15-07-2011. 

 

Ogłasza, jako Zamawiający przetarg na: 

BUDOWA INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN DLA 
KOTŁA WODNO RUSZTOWEGO NR K-5 TYPU WR-25,  NA 

TERENIE CIEPŁOWNI  MIEJSKIEJ ENERGETYKI 
CIEPLNEJ W OSTROWCU ŚW 

CPV - 45210000-2; 45220000-5; 45300000-0; 48300000-9 

 

Nie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) 

 

Materiały do w/w zadania dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej: www.mec.ostrowiec.biz.pl    

 

Przedmiotem zamówienia jest : 

� wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej z zakresu wszystkich branż, w tym wykonanie oceny 

technicznej istniejących urządzeń, konstrukcji oraz budowli pod względem możliwości ich wykorzystania 

i adaptacji do projektowanej IOS, 

� uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń urzędowych i akceptacji wykonanej dokumentacji, 

� wykonanie modernizacji kotła w zakresie niezbędnym do osiągnięcia poprawy procesu spalania a w tym 

redukcji zanieczyszczeń metodami pierwotnymi, 

� wykonanie prac związanych z naprawą części ciśnieniowej kotła takich jak: wymiana rur ekranu 

przedniego, na pełnej szerokości kotła w części sklepienia do pierwszej spoiny, wymiana podgrzewacza 

II stopnia, wymiana rur festonu, wymiana rur ekranów bocznych w rejonie włazów bocznych. 

� demontaż istniejących urządzeń odpylających kotła nr 5 wraz z kanałami, izolacją, elementami 

konstrukcji wsporczych, oraz elementów elewacji budynku kotłowni, w zakresie wymaganym zabudową 

i montażem, 

� dostawę i montaż urządzeń, konstrukcji wsporczych, elementów instalacji, materiałów podstawowych  i 

pomocniczych  w zakresie  niezbędnym  do  prawidłowego  wykonania i funkcjonowania przedmiotu 



zamówienia, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, SIWZ, umową i właściwymi branżowo przepisami i 

normami, a w tym w szczególności: 

• kompletnej instalacji odpylania spalin, 

• kompletnej instalacji redukcji SO2, 

• kompletnej instalacji transportu pyłów, 

� wykonanie nowego układu automatycznego sterowania kotłem wraz z układem tzw.” płynnej blokady”, 

oraz wszystkimi instalacjami i urządzeniami wchodzącymi w zakres przedmiotu zamówienia, w tym 

również wprowadzenie zmian w istniejącej wizualizacji systemu ciepłowni, 

� wykonanie rozbudowy istniejącego budynku stacji dozowania sorbentu wraz z wykonaniem zbiornika 

(silosu) do magazynowania sorbentu. 

� wykonanie prac, robót budowlanych i dostaw niewymienionych w PFU i SIWZ a niezbędnych do 

właściwego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia w celu uzyskania oczekiwanych 

parametrów technicznych instalacji i jej prawidłowej eksploatacji, 

� przeprowadzenie wymaganych przepisami oraz SIWZ prób, pomiarów, czynności rozruchowych i badań 

instalacji, 

� przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi i eksploatacji wraz ze szkoleniem 

pracowników a następnie przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia do eksploatacji, 

zgodnie z warunkami SIWZ. 

Po stronie wykonawcy pozostają wszelkie uzgodnienia oraz opracowania związane  

z odbiorami UDT. W szczególności dotyczy to uzgodnienia technologii napraw części ciśnieniowej. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej ani wariantowej. 

Termin wykonania zamówienia do 30 września 2022 r. 

Warunki wymagane od wykonawców – zgodnie ze SIWZ 

Wadium – 200 000, 00 zł na warunkach zgodnych ze SIWZ 

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane 

Kryterium wyboru : cena - 100% 

Wykonawca pozostanie związany oferta przez 60 dni  

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: 

 

Piotr Wojtan – Kierownik Działu Technicznego tel: (41) 266 47 33 wew. 40 

Oferty można składać /przesłać/w sekretariacie siedziby spółki do dnia  

                            30 Kwiecień 2021 r. (piątek)  do godziny 1000 
 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez zastosowanie aukcji          

 elektronicznej. 

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski 12.04.2021 r. 


