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Znak sprawy: TP/POIS/02/001/2020      Puławy, dnia 18.02.2020 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dostawa materiałów preizolowanych dla zadania: „Budowa osiedlowej sieci cieplnej dla 

projektowanych budynków TBB Sp. z o.o. S.K. przy ul. Skowieszyńskiej  

w Puławach”. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):. 44163160-9  Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria. 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie przetargu 

nieograniczonego, o którym mowa w § 5 Regulaminu wewnętrznych procedur zawierania 

umów w ramach dofinansowania z POIiŚ 2014-2020 przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach. Teść 

regulaminu dostępna jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.opec.pulawy.pl  

w zakładce: Przetargi i Ogłoszenia → Regulaminy. 

Dostawy objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w ramach projektu pn.:  

„Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, 

przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca 

likwidację węzłów grupowych w mieście Puławy”(Działanie 1.5.) współfinansowanego ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, w związku z wnioskiem o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0028/19. 

Ogłoszenie zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 28.01.2020r. poprzez 

opublikowanie jego treści na stronie internetowej oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy 

Europejskich POIiŚ 2014-2020 pod adresem: www.bazakonkurencyjności.gov.pl Publiczne 

otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie OPEC Sp. z o. o. w Puławach w dniu 06.02.2020r. o godz. 

12:10 w sali konferencyjnej (zgodnie z ogłoszeniem i SWZ). 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Puławach ul. Izabelli 6, 24-100 Puławy jako Zamawiający – zawiadamia, że w niniejszym 

postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dostawa materiałów preizolowanych dla zadania: 

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej dla projektowanych budynków TBB Sp. z o.o. S.K. przy  

ul. Skowieszyńskiej w Puławach” znak sprawy TP/POIS/02/001/2020 – udział wzięli nw. 

Wykonawcy, tj.: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena oferty 

netto w PLN 

Cena oferty 

brutto w PLN 

1 

RADPOL S.A.  

ul. Batorego 14,  

77-300 Człuchów 

178 784,64 zł 219 905,11zł 

2 

ZPU MIĘDZYRZECZ 

Sp. z o.o. 

ul. Zakaszewskiego 4 

66-300 Międzyrzecz 

156 857,79 zł 192 935,09 zł 

3 

Isoplus Polska Sp. z o.o. 

ul. Żeliwna 43 

40-599 Katowice 

201 031,34 zł 247 268,55 zł 

http://www.opec.pulawy.pl/
http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl/
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4 

ZPU JOŃCA Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 2 

66-300 Międzyrzecz 

152 489,38 zł 187 561,94 zł 

5 

Alu-Centrum W. Sudwoj 

Sp.J. 

ul. Sokołowska 27 

05-806 Sokołów  

213 319,15 zł 262 382,55 zł 

    

Po dokonaniu oceny formalnej ofert Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez firmę Alu-

Centrum W. Sudwoj Sp.J. ul. Sokołowska 27, 05-806 Sokołów z powodu niespełnienia 

warunków zamówienia zgodnie z zapisami SWZ brak: 

• Oświadczenia, że oferowany system preizolowany spełnia wszystkie aktualne normy; 

• Aktualnej aprobaty technicznej lub krajowej oceny technicznej dla rur preizolowanych 

pojedynczych lub inny równorzędny dokument dopuszczony przez aktualne przepisy; 

• Sprawozdania z badań współczynnika przewodzenia przeprowadzonego przez 

akredytowane laboratorium badawcze na rurze badanej, zgodnie z normami PN-EN ISO 

8497 oraz PN-EN 253+A2:2015-12. Wartość współczynnika ciepła 50[W/mK]; 

• Sprawozdania z badań wytrzymałości na ścinanie osiowe i styczne przed starzeniem 

oraz osiowe po starzeniu przeprowadzonym przez akredytowane laboratorium 

badawcze. Wyniki badań wytrzymałości na ścinanie styczne i osiowe przed starzeniem 

mają być podane razem z gęstością oraz wytrzymałością na ściskanie pianki PUR, w 

odniesieniu do zastosowanego systemu surowcowego. PN-EN 253+A2:2015-12; 

• Sprawozdania z badań typu wykonanych zgodnie z normą PN-EN 489:2009 

oferowanych złączy preizolowanych zawierające: 

1) Wyniki badań obciążenia gruntem; 

2) Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie, gęstość, chłonności wody po gotowaniu, 

wymiaru komórek i udziału komórek zamkniętych pianki PUR; 

3) Protokół ze śrutowania wg PN-ISO 8501 śrut stalowy; 

4) Wykaz średnic i grubości ścianek oferowanego płaszcza osłonowego PE-HD; 

5) Kopia protokołu badań wewnętrznych producenta płaszcza; 

6) Wytyczne układania i montażu oferowanego systemu rur preizolowanych; 

7) Instrukcja wykonywania złączy preizolowanych na połączeniach spawanych; 

• Katalogu produktów w wersji papierowej; 

• Katalogu produktów w wersji elektronicznej 

• Aktualnego certyfikatu jakości ISO9001 i certyfikatu ISO 14001 wydanego na oferenta; 

• Wymaganej przewodności cieplnej pianki przy 50oC gdzie pianki ≤0,029W/mK; przed 

starzeniem (Zgodnie z aprobatą lub KOT). 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OPEC Sp. z o.o. w Puławach jako Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego 

postępowania przetargowego dotyczącego niniejszego zamówienia dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej, która została złożona przez: 

• Wykonawcę: ZPU JOŃCA S p. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz z ceną 

ofertową w wysokości: 187 561,94 złotych brutto otrzymując max. ilość punktów – 

100, zgodnie z kryteriami ocen ofert (Część XI SWZ). 
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Do porównania i oceny ofert, brane były tylko oferty ważne, spełniające warunki SWZ  

i niepodlegające odrzuceniu. 

Streszczenie ofert: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena oferty 

netto w PLN 

Cena oferty 

brutto w PLN 

Ilość 

otrzymanych 

punktów 

1 

ZPU JOŃCA Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 2 

66-300 Międzyrzecz 

152 489,38 zł 187 561,94 zł 100 

2 

ZPU MIĘDZYRZECZ 

Sp. z o.o. 

ul. Zakaszewskiego 4 

66-300 Międzyrzecz 

156 857,79 zł 192 935,09 zł 97,21 

3 

RADPOL S.A.  

ul. Batorego 14,  

77-300 Człuchów 

178 784,64 zł 219 905,11zł 85,29 

4 

Isoplus Polska Sp. z o.o. 

ul. Żeliwna 43 

40-599 Katowice 

201 031,34 zł 247 268,55 zł 75,85 

     

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany został przy zastosowaniu jedynego kryterium jakim 

jest cena brutto oferty- 100%, zgodnie z zapisem z części XI SWZ. 

 Ponadto OPEC Sp. z o.o. w Puławach jako Zamawiający informuje – zgodnie z Częścią 

XVI SWZ, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie zawarta z Wykonawcą, 

którego oferta została złożona jako najkorzystniejsza, po przekazaniu do publicznej 

wiadomości zawiadomienia o wynikach postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej.  

O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zostanie poinformowany zgodnie z warunkami SWZ. 

 Zawiadomienie o wyniku postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej jest 

przekazane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem www.opec.pulawy.pl zakładka: Przetargi i Ogłoszenia → 

Przetargi oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich POIiŚ 2014-2020 pod 

adresem: www.bazakonkurencyjności.gov.pl a także zostaje przekazana Wykonawcom, którzy 

złożyli oferty. 

 

http://www.opec.pulawy.pl/
http://www.bazakonkurencyjności.gov.pl/

