
Ogłoszenie nr 510024686-N-2020 z dnia 11-02-2020 r.

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.: Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na
terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
„Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w
KędzierzynieKoźlu”, „Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa
osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 504176-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
53134266600000, ul. ul. Pawła Stalmacha  18, 47-220  Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie,
państwo Polska, tel. 774 833 485, e-mail wojtowicz@mzec-kk.pl, faks 774 833 556. 
Adres strony internetowej (url): www.mzec-kk.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w
Kędzierzynie-Koźlu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
3/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest: 1.Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza ciepłowniczego
preizolowanego wysokoparametrowego do budynku przy ul. Kozielskiej 2 wraz z systemem
alarmowym, armaturą sekcyjną i odcinającą oraz kanalizacją teletechniczną w Kędzierzynie
– Koźlu (wraz z pozyskaniem map do celów projektowych) zgodnie z zatwierdzonym



CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich
parametrów do budynku przy ul. Kozielskiej 2 w
Kędzierzynie-Koźlu

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Przebudowa sieci wysokich parametrów od
komory wiadukt – komora Reja/Bema

pisemnie przez Zamawiającego projektem oraz dokumentacją techniczną. 2.Przebudowa
sieci ciepłowniczej kanałowej nisko i wysokoparametrowej na sieć preizolowaną z
systemem alarmowym wraz z przyłączami do budynków, z armaturą sekcyjną i odcinającą
(wg. załącznika nr 2 do PFU - koncepcja Zamawiającego) zgodnie z zatwierdzonym
pisemnie przez Zamawiającego projektem przebudowy sieci ciepłowniczej. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
stanowiących załączniki nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 71300000-1, 71320000-7, 71322200-3, 45100000-8,
45200000-9, 45110000-1, 45230000-8, 45310000-3, 45111000-8, 45111220-6, 45231100-6,
45231000-5, 45232140-5, 45312000-7, 45314000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie punktu XXVII.1b SIWZ unieważnił postępowanie – cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie punktu XXVII.1b SIWZ unieważnił postępowanie – cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 



Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


