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Specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia 

 
 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

Wymiana izolacji napowietrznej sieci cieplnej DN 500 mieszczącej się na 

terenie kotłowni KR-I przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku 

 
 
 
 

Postępowanie opublikowano ; 
 
1. Strona internetowa MEC Sp. z o. o. w Szczecinku  www.mec-szczecinek.com.pl - w dniu 

11.05.2022 r. 
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Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert  
w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

„Wymiana izolacji napowietrznej sieci cieplnej DN 500 mieszczącej się na terenie 

kotłowni KR-I przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku”. 

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o 
78-400 Szczecinek 

ul. Armii Krajowej 81 
 
II. Tryb udzielania zamówienia 
 

1. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych netto nie przekracza 
kwoty 1 827 260 dla dostaw lub usług ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. 

2. Wobec powyższego postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Postępowania 
Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku 

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

III. Określenie przedmiotu zamówienia: 
  

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana izolacji termicznej z waty szklanej i wełny mineralnej, 
pokrytej blachą ocynkowaną na izolację z sztywnej pianki poliuretanowej o grubości min. 100 
mm zespolonej z płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości min 0,5 mm, rurociągu 
cieplnego DN 500 napowietrznej sieci cieplnej wysokich parametrów znajdującej się na terenie 
kotłowni KR-I. Wymianie podlega odcinek sieci cieplnej od wyjścia/wejścia sieci do/z kotłowni 
KR-I mieszczącej się w Szczecinku przy ul. Kołobrzeskiej do komory K1 o długości  L = 185 
mb. (dł. izolacji 370 m - zasilanie i powrót). 

2. Zakres prac: 
1) Demontaż istniejącej izolacji termicznej (wełna mineralna, wata szklana, blacha ocynkowana). 
2) Utylizacja wełny mineralnej, waty szklanej oraz blachy z demontażu (po stronie Wykonawcy). 
3) Oczyszczenie ręczne i zabezpieczenie rurociągu jednokrotnie farbą antykorozyjną odporną na 

temp. min. 150 OC (materiał Wykonawcy) 
4) Montaż nowej izolacji termicznej ze sztywnej pianki poliuretanowej zespolonej z płaszczem 

ochronnym z blachy ocynkowanej (materiał Wykonawcy) 
3. Opis 

1) Wymagany system izolacji termicznej – otuliny cylindryczne z pianki poliuretanowej trwale 
zespolone z płaszczem ochronnym wykonanym z jednego odcinka blachy ocynkowanej 
(kształtki proste) o grubości min 0,5 mm dla każdej połówki.  

2) Współczynnik przewodzenia ciepła dla nowej izolacji λ40 =  do 0,028 W/mK. 
3) Otulina poliuretanowa stanowiąca izolację właściwą, po zamknięciu kształtki cylindrycznej 

winna być dostosowana technologicznie do średnicy zewnętrznej rury z zapewnieniem 
samokompensacji na załamaniach.  

4) Odporność izolacji termicznej na zasilaniu - min 140⁰C. 

5) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami 
technicznymi i polskimi Normami.      

 

Uwaga: Za utylizację odpadów i sprzedaż blachy odpowiada Wykonawca i stanowią 
one jego koszty i przychody. 
 
IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

1. Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Ofertę należy przygotować pisemnie w języku polskim. 
4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 
6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

 



Wymiana izolacji napowietrznej sieci cieplnej kotłowni KR-I w Szczecinku 
 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku Strona 3 
 

7. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 
8. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.  
9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w: 

 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 

78-400 Szczecinek 
ul. Armii Krajowej 81 

 
10. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. 

78-400 Szczecinek 
ul. Armii Krajowej 81 

 

opatrzone nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz oznakowanie następująco:  
„PRZETARG NA IZOLACJĘ SIECI NAPOWIETRZNEJ”  

 
V. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie. 
 
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi  
w niniejszej specyfikacji. 

2. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami. 
3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
4. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym  

i technicznym oraz pracowników zdolnych do wykonania danego zadania. 
5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
VI. a. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów 
spowoduje wykluczenie oferenta). 
 

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. 
2. Dowód wniesienia wadium – kopia. 
3. Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego 

odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej. 

4. Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego 
zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości  
w opłacaniu podatków, opłat lub na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. 

5. Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego 
zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego 
brak zaległości w opłacaniu opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub 
zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu ZUS. 

6. Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem, bilansu oraz 
rachunku zysków i strat za lata 2020-2021, a w przypadku oferentów nie zobowiązanych do 
sporządzania bilansu – informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności 
ogółem. 

 
VII. Termin realizacji zamówienia  

 

1) Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy; 
2) Wymagany termin wykonania zamówienia: do 16.09.2022 roku. 

 

VIII. Kryteria oceny oferty. 
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, 
sposób punktowania). 

 

Nr           Nazwa kryterium             Waga                     Sposób punktowania 

 1                  cena                            100                            100                
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IX. Termin i miejsce składania ofert. 
 

1. Miejsce składania ofert - sekretariat MEC Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Armii Krajowej 81, 

2. Termin - do dnia 25.05.2022 roku, do godziny 1100  
3. Oferty złożone po terminie nie będą oceniane.  

 
X. Wadium. 
 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 
 

5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). 
 

1. Oferent wnosi wadium w podanej poniżej formie do dnia 25 maja 2022 roku do godziny 11:00 
  

a. w pieniądzu – konto Santander Bank Polska SA o/Gorzów Wielkopolski  
nr 03 1090 1900 0000 0005 1001 1008. 

2.1 Zwrot wadium nastąpi, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: 
a. upłynął termin związania ofertą, 

b. zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
c. Zamawiający unieważnił przetarg, 

 

2.2 Oferent traci wadium, jeżeli: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;, 

b. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, 
c. przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe, 

d. odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
XI. Termin związania ofertą. 
 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu 
wyznaczonego na składanie ofert. Bieg terminu związania ofertą zaczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania złożoną 
ofertą, Zamawiający tylko raz może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu związania z ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Wykonawca może odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą bez 
utraty wadium. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą musi być 
połączona z przedłużeniem przez niego okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego 
wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 
4. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być 

wyrażone na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. 

5. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz  
z przedłużeniem ważności wadium dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, 
jako najkorzystniejsza. 

6. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania 
ofertą do czasu jego rozstrzygnięcia. 

 
XII. Tryb udzielania wyjaśnień. 
 
1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

2. Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane na adres Zamawiającego, 
e-mailem: mec@mec-szczecinek.com.pl. 

 
UWAGA 
  

1. Koszty transportu elementów izolacji pokrywa Wykonawca (oferent). 
2. Do wyceny przedmiotu zamówienia Wykonawca zaleca wizję lokalną w celu 

dokładnego dokonania przedmiaru robót. 
 

mailto:mec@mec-szczecinek.com.pl
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Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania.  
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego 
na mniej niż 5 - dni przed upływem terminu składania ofert. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej w miejscu 

publikacji SIWZ. Wprowadzona modyfikacja staje się częścią SIWZ. 
5. Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest: 

 
Zbigniew Ulański (telefon 94 37 266 66 w godzinach 8:00 do 14:00) 

Ryszard Filip (telefon 94 37 266 70 w godzinach 8:00 do 14:00) 
 

XIII. Otwarcie ofert. 
 

1. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a. Miejsce otwarcia ofert - MEC Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Armii Krajowej 81 – pokój 101 
b. Termin – 25.05.2022 roku o godzinie 1115 

2. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone: 

- nazwy i adresy oferentów; 
- ceny netto; 

a. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone oferentom nieobecnym, 
jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek. 

b. O wyniku postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie. 

c. Oferty złożone po terminie nie będą oceniane.  
 
XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
 
XV. Tryb ogłoszenia wyników przetargu. 
 

1. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą. 
2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego, niezależnie  

od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy oferenci. 
3. Wybrany oferent poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 
 
Załączniki: 
Nr 1. Formularz ofertowy. 
Nr 4. Projekt umowy.   
 
                                                                                                    

 
 
 


