
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Modernizacja Systemu Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) kotłów K1, K2 i K3

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550733679

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Prusa 66

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gkostrow.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gkostrow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Modernizacja Systemu Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) kotłów K1, K2 i K3

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98505e8e-be6d-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130668

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2023-03-10

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

3.2.) Numer referencyjny: OUTiZP.260.05.2023

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie kompletnych projektów technicznych AKPiA kotłów uzgodnionych z Inwestorem oraz z UDT, 
- prefabrykacja jednostek kompletacyjnych w siedzibie ZPSA,
- wykonanie modernizacji aplikacji systemu SCADA w zakresie całego obiektu – upgrade do najnowszej wersji AVEVA Plant
SCADA 2023 (Windows 10/11), lifting graficzny synoptyk, nowe stacyjki zgodne ze standardem dla pompowni, transmisja
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cyfrowa danych z przetwornic częstotliwości, logowanie danych historycznych, doposażenie o driver komunikacyjny do
sterowników Siemens S7TCP,
- oprogramowanie systemów sterowania PLC – sterowniki procesowe z algorytmem Fail-Safe – wariant blokad
zmiennociśnieniowych z przygotowaniem pod ograniczenie mocy wybranych kotłów,
- oprogramowanie paneli operatorskich HMI,
- dostawa kompletnego sprzętu komputerowego z upgrade licencji SCADA,
- dostawa kompletnej aparatury pomiarowej,
- demontaż obiektowy szaf starego systemu sterowania, okablowania i aparatury
- montaż obiektowy,
- rozruch i uruchomienie obiektowe,
- szkolenie obsługi + instrukcje,
- odbiory blokad kotłowych w obecności Inspektora UDT,
- serwis gwarancyjny i zdalne wsparcie poprzez szyfrowane łącze VPN TOSIBOX/Teltonika.

3.10.) Główny kod CPV: 38570000-1 - Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt
1 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę.
Modernizacja AKPiA kotłów K1, K2 i K3 jest kolejnym etapem długoterminowego procesu przebudowy i usprawnienia
zaplecza technicznego produkującego i dostarczającego ciepło do odbiorców na terenie miasta Ostrów Maz. 1 etapem było
wykonanie projektów technicznych oraz modernizacja infrastruktury technicznej. 2. dostosowanie aplikacji systemowej,
oprogramowania systemów sterowania oraz oprogramowania paneli. Ograniczenie mocy kotłów, będące przedmiotem
niniejszego zamówienia, które mogło nastąpić po wykonaniu prac opisanych powyżej, jest jedynie kontynuacją technicznie i
autorsko spójnego projektu, a zatem może być realizowane jedynie przez firmę ZPSA sp. z o. o. 
Zaistniałe okoliczności oraz założenie kompatybilności przyszłych prac z już istniejącym systemem (od strony technicznej, -
z uwagi na istniejące i funkcjonujące już oprogramowanie systemu) stanowi uzasadnienie do udzielenia zamówienia w trybie
z wolnej ręki.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o.o

5.1.2.) Ulica: Krotoszyńska 35

5.1.3.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

5.1.4.) Kod pocztowy: 63-400

5.1.5.) Województwo: wielkopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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