
„Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Klonowej w Kielcach.” 

OGŁOSZENIE DLA ZAMÓWIENIA  
(ROBOTA BUDOWLANA)  

o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej równowartość kwoty 5 382 000 EURO 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. 

w Kielcach. 

Nr postępowania: ZS – 7/TT – 7/2022 

1. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Poleska 37, 

25-325 Kielce woj. świętokrzyskie, tel. +48 41 368 42 82, fax. +48 41 368 41 56, e-mail: 

biuro@mpec.kielce.pl 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

3. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane związane z budową przyłącza sieci 

ciepłowniczej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przyłączenie do miejskiego 

systemu ciepłowniczego węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Klonowej 

w Kielcach.” 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych 

(dodatkowych) robót budowlanych. 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

5.1. nie podlegają wykluczeniu, potwierdzone Oświadczeniem – załącznik nr 3 do SWZ. 

5.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, potwierdzone Oświadczeniem – załącznik 

nr 4 do SWZ, dotyczące: 

5.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 
5.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
5.2.3.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
5.2.4.  zdolności technicznej lub zawodowej. 

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg. 

formuły „spełnia - nie spełnia”. 

6. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej 

www.mpec.kielce.pl (przekierowanie na platformę zakupową). 

Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę i pełnego rozeznania zakresu 

przedmiotu zamówienia oraz prawidłowego obliczenia ceny oferty. 

Termin wizji lokalnej należy ustalić z Panem Pawłem Gawlikiem tel. 734 155 309 lub Panem 
Aleksandrem Pasternakiem tel. 602 315 897. 

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 września 2022 r. 
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 

złotych). 
9. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

9.1  pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: mBank S.A. - Oddział 
Kielce 25114020200000589062001001, 

9.2 poręczeniach bankowych (bezwarunkowych płatnych na pierwsze żądanie), 
9.3 gwarancjach bankowych (bezwarunkowych płatnych na pierwsze żądanie), 
9.4 gwarancjach ubezpieczeniowych (bezwarunkowych płatnych na pierwsze żądanie). 
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„Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Klonowej w Kielcach.” 

10. Kryteria oceny ofert: 
10.1. Cena - 95% 

10.2. Okres gwarancji i rękojmi - 5% 

11. Termin składania ofert upływa w dniu 19 maja 2022 r. o godzinie 1200.  

Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona przy użyciu platformy zakupowej 

dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mpec.kielce na formularzu 

oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

12. Otwarcie ofert złożonych przy użyciu platformy zakupowej nastąpi w dniu 19 maja 2022 r. 

o godz.1215 

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

14. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Pan Paweł Gawlik tel.: 734 155 309 lub +48 41 33 35 183 
e-mail: p.gawlik@mpec.kielce.pl 
oraz 
Pan Zbigniew Dziubek tel.: 604 247 316 lub +48 41 33 35 171 

e-mail: z.dziubek@mpec.kielce.pl 

14.1. w sprawach dotyczących procedur udzielania zamówienia: 

Pani Małgorzata Solnica tel.: 662 155 895 lub +48 41 33 35 188 

e-mail: m.solnica@mpec.kielce.pl 

Kielce, dnia 2 maja 2022 r.  

ZATWIERDZIŁ: 

PREZES ZARZĄDU- ARKADIUSZ BĄK 

P.O. DYREKTOR TECHNICZNY – ARKADIUSZ PONIKOWSKI 
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