Grudziądz, dnia 16 września 2021 roku

Ogłoszenie o postępowaniu na opracowanie dokumentacji budowlanej dla instalacji
wentylacji poziomów nawęglania i napeleciania w budynku Ciepłowni Łąkowa II na
rzecz OPEC-INEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu technicznego instalacji wentylacji
poziomów nawęglania i napeleciania w budynku Ciepłowni Łąkowa II, zlokalizowanym w
Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7 w zakresie obejmującym:
1) projekt instalacji z kosztorysem inwestorskim;
2) projekt wykonawczy instalacji wentylacji poziomów nawęglania i napeleciania
wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych.
Wykonawca jest zobowiązany:
1) wykonać dokumentację zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pożarowego dla OPECINEKO oraz zapisami „Dokumentu zabezpieczeń przed wybuchem dla linii spalania
biomas”(dokumenty dostępne u Zamawiającego);
2) uwzględnić współpracę projektowanej instalacji z instalacją sygnalizacji pożarowej
zaprojektowaną dla tych pomieszczeń (projekt dostępny u Zamawiającego);
3) wykonać dokumentację zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i
właściwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną a w
szczególności zgodnie z wymaganiami wskazanymi w przepisach ustawy Prawo
budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego;
4) uzgodnić dokumentację z Zamawiającym;
5) uzyskać wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia, decyzje administracyjne
opinie i uzgodnienia z organami administracji publicznej i innymi instytucjami.
Pozostałe informacje określające szczegółowe obowiązki Wykonawcy sprecyzowane zostały
w załączonym projekcie umowy (załączniki nr 1).

II. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: 15 października 2021 r. do godz. 12:00
III. TERMIN REALIZACJI: do dnia 30 listopada 2021 roku.
IV. WIZJA LOKALNA

W celu przygotowania oferty bezwzględnie wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę
wizji lokalnej na miejscu projektowanej instalacji. Wykonawca chcący wziąć udział w wizji
lokalnej proszony jest o kontakt z przedstawicielem Wykonawcy:
• Piotr Czapliński.: 56 45 06 254, e-mail: p.czaplinski@opec.grudziadz.pl
V. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej
się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings
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2. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
3. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:
1) dokument potwierdzający uprawnienia w zakresach niezbędnych do opracowania projektu;
2) dokumenty potwierdzające przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby
Architektów RP;
3) potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.

VI.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny.
Załączniki:
1) projekt umowy;
2) dokument zabezpieczenia przed wybuchem na linii spalania dla biomas.
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