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Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Piotrków Trybunalski
Adres pocztowy: Pasaż Karola Rudowskiego 10
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Tymińska
E-mail: e.tyminska@piotrkow.pl 
Tel.:  +48 447327796
Faks:  +48 447327798
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.piotrkow.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb

I.3) Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego

II.1.2) Główny kod CPV
45251000 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:e.tyminska@piotrkow.pl
www.bip.piotrkow.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/piotrkow_tryb
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Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Systemu Kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu 
ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim :
Przedmiotem etapu 1 (koszt kwalifikowany)jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budowy 
układu kogeneracyjnego na gaz ziemny o mocy w paliwie poniżej 20MW pod nazwą: „Budowa systemu 
kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim”.
Przedmiotem Etap II (Prawo opcji i koszt niekwalifikowany ) będzie świadczenie usług serwisu eksploatacyjnego 
dla wszystkich zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji tzn. przez 60 miesięcy oraz świadczenie usług 
serwisu eksploatacyjnego agregatów kogeneracyjnych (zaprojektowanych i wybudowanych w ramach Etapu 1) 
przez okres 81 000 godzin racy z obowiązkowym uwzględnieniem remontu generalnego każdego z silników. W 
ramach zakresu umownego Wykonawca zapewnia m

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 25 000 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Systemu Kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu 
ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim :
Przedmiotem etapu 1 (koszt kwalifikowany)jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budowy 
układu kogeneracyjnego na gaz ziemny o mocy w paliwie poniżej 20MW pod nazwą: „Budowa systemu 
kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim”.
Przedmiotem Etap II (Prawo opcji i koszt niekwalifikowany ) będzie świadczenie usług serwisu eksploatacyjnego 
dla wszystkich zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji tzn. przez 60 miesięcy oraz świadczenie usług 
serwisu eksploatacyjnego agregatów kogeneracyjnych (zaprojektowanych i wybudowanych w ramach Etapu 
1) przez okres 81 000 godzin racy z obowiązkowym uwzględnieniem remontu generalnego każdego z silników. 
W ramach zakresu umownego Wykonawca zapewnia materiały, robociznę oraz transport dla następujących 
elementów eksploatacyjnych Agregatów Kogeneracyjnych

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
14/02/2022

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/01/2022


