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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104104-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Transformatory napięciowe
2018/S 047-104104
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
ul. Piękna 46
Warszawa
00-672
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Leszczyński Innogy Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347
Warszawa
Tel.: +48 228214216
E-mail: sebastian.leszczynski@innogy.com
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.innogy.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.innogy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wyprodukowanie, dostawa i montaż dwóch transformatorów 110/15/15 kV 63 MVA
Numer referencyjny: PZ-3103

II.1.2)

Główny kod CPV
31172000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1.1. Wyprodukowanie, dostawa i montaż dwóch transformatorów 110/15/15 kV o mocy 63/31,5/31,5 MVA
zgodnie ze „Specyfikacją techniczną transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 63/31,5/31,5 MVA
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na potrzeby stacji RPZ Wiktoryn” stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. Przeprowadzenie wymaganych prób
fabrycznych, przekazanie wyników Zamawiającemu.
1.2. Przygotowanie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej każdej z wyprodukowanych jednostek.
1.3. Dostarczenie obydwu transformatorów do stacji wnętrzowej RPZ Wiktoryn przy ul. Popularnej w
Warszawie, dokonanie montażu ciężkiego, montażu wyposażenia wraz z pomostami BHP, napełnienia olejem,
wykonanie koniecznych do uruchomienia pomiarów i prób. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresu
dostawy obydwu transformatorów – stacja alternatywna RPZ Krakowska (al. Krakowska, Warszawa).
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.1. Wyprodukowanie, dostawa i montaż dwóch transformatorów 110/15/15 kV o mocy 63/31,5/31,5 MVA
zgodnie ze „Specyfikacją techniczną transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 63/31,5/31,5 MVA
na potrzeby stacji RPZ Wiktoryn” stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. Przeprowadzenie wymaganych prób
fabrycznych, przekazanie wyników Zamawiającemu.
1.2. Przygotowanie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej każdej z wyprodukowanych jednostek.
1.3. Dostarczenie obydwu transformatorów do stacji wnętrzowej RPZ Wiktoryn przy ul. Popularnej w
Warszawie, dokonanie montażu ciężkiego, montażu wyposażenia wraz z pomostami BHP, napełnienia olejem,
wykonanie koniecznych do uruchomienia pomiarów i prób. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresu
dostawy obydwu transformatorów – stacja alternatywna RPZ Krakowska (al. Krakowska, Warszawa).
1.4. Udział w programie załączenia pod napięcie lub dostarczenie odpowiedniego dokumentu zezwalającego na
załączenie jednostki bez obecności przedstawiciela Wykonawcy
1.5. Magazynowanie do czasu dostawy na miejsce montażu;
1.6. Udzielenie gwarancji na okres co najmniej 60 miesięcy licząc od daty Protokołu Odbioru Końcowego lecz
nie dłużej niż 78 miesięcy licząc od dnia odbioru technicznego w fabryce na:
a) szczelność kadzi,
b) szczelność innych elementów,
c) pokrycia malarskie (antykorozyjne),
d) poprawną pracę jednostki w sieci.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Pzp.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający będzie regulował zobowiązania w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
Faktury.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia.
Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy, którzy wspólnie uzyskają zamówienie nie mają obowiązku przyjęcia żadnej szczególnej formy
prawnej.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
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IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/04/2018
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Innogy Polska S.A. przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:Www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:Www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/03/2018
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