Ogłoszenie przetargu
Modernizacja i wymiana części ciśnieniowych kotła w
spółkach Grupy Veolia term w 2018r.

Nr postępowania
DP/VPOL/VTER/06/2018

Veolia Energia Polska S.A.
Plac Unii C
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
w imieniu Grupy Veolia term ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego na realizację tematu:

modernizacja i wymiana części ciśnieniowych kotła w spółkach grupy
veolia term w 2018r.
Zadanie 1 – Wymiana części ciśnieniowej I ciągu kotła WR-5/8M K2 w ciepłowni
Obwodowa 5 Zakład Kraśnik (Veolia Wschód Sp. z o.o.)
Zadanie 2 – Wymiana dolnego fragmentu części ciśnieniowej I ciągu kotła WR-5/8M K3 w
ciepłowni Obwodowa 5 Zakład Kraśnik (Veolia Wschód Sp. z o.o.)
Zadanie 3 – Wymiana ekonomizera kotła WR-10 K2 w ciepłowni Kościuszki 105 Zakład
Międzyrzec Podlaski (Veolia Wschód Sp. z o.o.)
Zadanie 4 – Wymiana ekranów wznoszących kotła OR-16 K3 w ciepłowni Stare Miasto 509
Zakład Leżajsk (Veolia Wschód Sp. z o.o.)
Zadanie 5 – Wymiana części ciśnieniowej kotła WR-10 nr 1 wraz z pomostami
obsługowymi w ciepłowni w Świeciu (Veolia Północ Sp. z o.o.)

Nr przetargu: : DP/VPOL/VTER/06/2018
Planowany termin realizacji usługi:
Zadanie 1 - od podpisania umowy do 31.08.2018 r.
Zadanie 2 - od podpisania umowy do 31.08.2018 r.
Zadanie 3 - od podpisania umowy do 31.08.2018 r.
Zadanie 4 - od podpisania umowy do 31.07.2018 r. (termin rozpoczęcia prac na obiekcie nie
wcześniej niż 20.06.2018 r.)
Zadanie 5 - od podpisania umowy do 31.08.2018 r.
Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej (SWZ) należy
skierować na adres: dariusz.praski@veolia.com podając w tytule numer przetargu i nazwę
zadania.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Specyfikacji
Warunków Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jeden, kilka lub wszystkie Zadania.
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Oferty wstępne w wersji papierowej i elektronicznej należy składać osobiście lub przesłać pocztą
za potwierdzeniem odbioru na adres:
Veolia Energia Polska S.A.
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
Recepcja V piętro
w terminie do dnia 06.04.2018 r. do godz. 16:00
(na kopercie należy podać tytuł postępowania i numer przetargu)
Osobami upoważnioną do udzielania informacji w sprawach przetargu są:
- sprawy formalne i organizacyjne: Dariusz Praski tel. 722-330-119
- sprawy techniczne: pytania drogą mailową na dariusz.praski@veolia.com
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu bez
wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

