
Dalkia Chrzanów Sp. z o.o. 
Centrala: tel. + 32 62 342 51, fax. +32 62 352 54

Adres: ul. Pogorska 36 , 32-500 Chrzanów
ogłasza postępowania przetargowe prowadzone w oparciu o przepisy 
art. 701- 705 Kodeksu Cywilnego oraz warunki i wymagania zamieszczone 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia na:

Budowa sieci cieplnej 2 x DN300, L = 1412 m – „Pierścień” Chrzanów
Postępowanie nr 1/PCH/DI/2013

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-montażowych 
oraz dostawa materiałów budowlanych związanych z budową 
przedmiotowej sieci ciepłowniczej wg załączników:

Projekt „Budowa osiedlowej sieci cieplnej 2 x DN 300 od pkt. Włączenia a) 
na sieci kanałowej DN 400 do pkt. Zlokalizowanego na sieci preizolowanej 
DN 200 w rejonie ul. Kochanowskiego w Chrzanowie – Technologia + 
Instalacja alarmowa”,
Projekt zabezpieczenia toru szynowego i skarpy,b) 
Projekt „Gospodarki istniejącą zielenią z preliminarzem opłat za usuwanie c) 
i przesadzanie drzew” 
Kosztorysów „ślepych” d) 

Planowany termin realizacji Przedmiotu Zamówienia: 15.11.2013 r.

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) należy skierować na adres: e-mail: dchrzanow.biuro@
dalkia.pl podając w tytule temat i numer postępowania. 

Elektroniczna wersja SWZ udostępniana jest nieodpłatnie.
Każda wiadomość kierowana do Zamawiającego za pomocą poczty e-mail 
winna zostać opatrzona informacją dotycząca nadawcy tj. nazwą firmy, 
imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem osoby wysyłającej wiadomość, 
telefonicznym numerem kontaktowym.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki 
określone w SWZ. 
Oferty składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru 
na adres:  Dalkia Chrzanów Sp. z o.o., ul. Pogorska 36, 32-500 Chrzanów 
w terminie do dnia 19.08.2013r. do godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert 19.08.2013 r. do godz. 12.30.
Termin zakończenia postępowania, czyli wybór najkorzystniejszej ofert 
nastąpi do dnia 26.08.2013 r.
Miejscem postępowania jest siedziba Spółki tj. Dalkia Chrzanów Sp. z o.o. 
ul. Pogorska 36 , 32-500 Chrzanów.
Językiem obowiązującym dla wszystkich dokumentów i korespondencji 
prowadzonej w przedmiotowym postępowaniu jest język polski. Wszelkiego 
rodzaju tłumaczenia dokumentów oraz pozostałej korespondencji 
Wykonawca wykonuje na własny koszt przy udziale tłumacza przysięgłego.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości i formie 
określonej w SWZ.
Zamawiajmy ma prawo odwołać warunki przetargu lub zamknąć przetarg 
na każdym etapie bez podawania przyczyn.


