
                  
          

 
 

 

NZ–242–25/2022       Ciechanów, dnia 19.08.2022r. 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. 

ul. Tysiąclecia 18; 06 – 400 Ciechanów 

tel. (23) 672 33 58  fax (23) 672 21 60  

e-mail: pec@pecciechanow.pl      www.pecciechanow.pl 

Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000134317, o wysokości kapitału 

zakładowego 10.808.820,00 zł 

 

     NIP 566 – 000 – 52 – 65    REGON 130 116 147 

 

Osoby wyznaczone do kontaktu: 

 

− w sprawach technicznych - Jerzy Więckowski 517 020 074. w dniach od poniedziałku 

do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00, 

− w sprawach technicznych - Wiesław Dubiel tel. 661 468 649. w dniach od poniedziałku 

do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00, 

− w sprawach formalnych - Paweł Kuskowski tel. 601 382 985 , w dniach od poniedziałku 

do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. 

 

 

Uwaga: 

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Wstępne 

Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Budowa instalacji fotowoltaicznej „PEC Elektrownia Fotowoltaiczna” o mocy do 1 MWp wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowa 

doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej oraz rozdzielnic 

elektrycznych wraz z zabezpieczeniami”.  

 

 

 



                  
          

 
 

 

1. PODSTAWA PRAWNA 

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych 

konsultacji rynkowych, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI 

RYNKOWYCH 

2.1. Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z planowanym wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 

Budowa instalacji fotowoltaicznej „PEC Elektrownia Fotowoltaiczna” o mocy do 1 MWp wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną tj. montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowa 

doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej oraz rozdzielnic 

elektrycznych wraz z zabezpieczeniami.” 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej 

mocy nominalnej do 1 MW oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Planowana inwestycja 

będzie zlokalizowana na działce nr ewid. 90-84/3 oraz części działki nr ewid: 90-84/5 gmina 

Ciechanów, powiat Ciechanów, województwo mazowieckie. Maksymalna powierzchnia 

zabudowy zajęta pod przedsięwzięcie wyniesie do 0,98 ha. Dla powyższego zadania Zamawiający 

posiada projekt budowlany wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę Elektrociepłowni 

Fotowoltaicznej warunki przyłączenia. W/w dokumenty stanowią załącznik do materiałów 

konsultacji. 

Zamówienie publiczne  będzie  obejmować w szczególności : 

− Opracowanie projektu wykonawczego oraz instrukcji współpracy ruchowej i uzgodnienie 

ich z Energa Operator o/Płock. 

− Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

− Przygotowanie, zniwelowanie i utwardzenie terenu pod budowę 

− Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia 

− Posadowienie konstrukcji  wsporczych pod montaż paneli fotowoltaicznych i inwerterów 

− Montaż modułów PV o mocy  około 450 W (szt. około 2188) na stołach montażowych z 

konstrukcji stalowej ocynkowanej 

− Montaż inwerterów DC/AC szt. 9 o mocy 100kVA 

− Wykonanie okablowania prądu stałego i zmiennego 

− Budowa  stacji trafo o mocy 1000 kVA z automatyką zabezpieczającą oraz układem 

pomiarowym wg. wymagań Energa Obrót S.A Oddział Plock umożliwiającą włączenie do 

sieci. 

− Budowa linii kablowych SN od stacji trafo do złącza kablowego SN 

− Budowa oświetlenia terenu 

− Budowa i uruchomienie monitoringu pracy instalacji, monitoringu terenu 



                  
          

 
 

 

− Uruchomienie zdalnego dostępu do systemów monitoringu. 

− Przeprowadzenie rozruchu elektrowni 

 

2.2. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji/doradztwo w zakresie 

oszacowania wartości oraz ustalenia optymalnych parametrów technicznych przedmiotu 

zamówienia . 

2.3. W toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub 

rozszerzenia zakresu ich przedmiotu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile – w jego ocenie – 

pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o  

udzielenie zamówienia. 

3. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

3.1. Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, spełniające 

wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu , składają zgłoszenia do udziału (Załącznik Nr 1) 

wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu . 

3.2. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : 

przetargi@pecciechanow.pl  

3.3. Termin składania zgłoszeń: 29.08.2022r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 

3.4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału we wstępnych konsultacjach 

rynkowych wszystkich podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału po wyznaczonym terminie. 

4. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

4.1. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą zgodnie z Regulaminem przeprowadzania 

Wstępnych Konsultacji Rynkowych opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.  

4.2. Warunkiem udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych jest złożenie zgłoszenia, 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, przez osobę umocowaną do reprezentacji 

zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. 

4.3. Zamawiający zaprosi do udziału we Wstępnych Konsultacji Rynkowych podmioty, które: 

Posiadają stosowne referencje tj: wykonali w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - to w tym okresie  minimum dwie roboty budowlane  które w swoim 

zakresie obejmowały budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 0,5 MW i 

wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto w ramach jednego kontraktu. Posiadają uprawnienia 

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 



                  
          

 
 

 

4.4. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału we Wstępnych 

Konsultacjach Rynkowych. 

4.5. Do zgłoszenia należy dołączyć referencje zgodnie z wymaganiami pkt.4.3 oraz potwierdzenie 

spełnienia wymagań dotyczących wiedzy i potencjału technicznego. 

4.6. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów 

sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.  

4.7. Wstępne Konsultacje Rynkowe mają charakter jawny, z zastrzeżeniem §3 ust.6 Regulaminu 

przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych.  

4.8. Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie stacjonarnej w siedzibie 

Zamawiającego 

4.9. Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest na 30.09.2022r . 

  

Załącznik: 

- wzór zgłoszenia do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.   

 

 

 

 

 

Prokurent Spółki                                                    Prezes Zarządu 
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