
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane

„Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej
emisji etap III”

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510563346

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Kolejowa 17

1.4.2.) Miejscowość: Nidzica

1.4.3.) Kod pocztowy: 13-100

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.7.) Numer telefonu: 89 625-24-28

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pugknidzica.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gaz i energia cieplna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124440/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-04-15 11:44

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

„Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej
emisji etap III”

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejących sieci cieplnych oraz budowa
nowych sieci cieplnej wraz z przyłączami w celu podłączenia nowych odbiorców, a także likwidację źródeł niskiej emisji i budowę
węzłów cieplnych.
Szczegółowy zakres projektu:
a. Budowa sieci cieplnej z przyłączami i węzłami cieplnymi od budynku Żeromskiego 4 do Zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących przy ul. Wyborskiej 12 wraz z podłączeniem Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Wyborskiej 10 
b. Budowa węzłów cieplnych i przyłączy do budynków należących do PSS Społem przy ul. Warszawska 15, Plac Wolności 9,
Kościelna 4, 1-go Maja 1, Kościuszki 43 oraz do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Konopnickiej 2.
c. Budowa węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Konopnickiej 5 oraz Sportowej 7, Sportowej 7a,
Sportowej 9, Sportowej 9a, w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościelnej 10a i w budynku należącym do Polo Marketu przy ul. 1-go
Maja 28.
2. Przedmiot zamówienia określony kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :
Kod podstawowy:
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
Kod uzupełniający:
CA07-1 Izolowane
FD05-1 Na wszystkie pory roku
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Specyfikacji.
4. We wszystkich przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia dokonano odniesienia do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
5. Jeżeli w dokumentach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia, w odniesieniu do konkretnych produktów lub wyrobów
wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
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dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu „równoważnego”
wskazanemu. Przez pojęcie „równoważny” uznany będzie produkt spełniający zasadnicze cechy lub parametry produktowi tak
opisanemu.
6. Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przez
okres:
1) 24-ech miesięcy na wszystkie zainstalowane urządzenia, rurociągi, węzły oraz 
2) 60-ciu miesięcy na wykonane prace budowlano-montażowe.

3.5) Kod waluty: PLN

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-04-29 10:00
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