WYMAGANIA OFERTOWE
Przetarg nr PZ-5007
dotyczący:

Opracowanie projektu ul. Emilii Plater 27

Warszawa, dn. 04.12.2018

Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016

Przetarg nr PZ-5007
1. Dane Ogólne
1.1.

innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w
Warszawie, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa:
innogy Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na: Opracowanie projektu Ul. Emilii Plater 27
Termin realizacji przedmiotu przetargu: projekt 30.09.2019r.
1.2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający następujące warunki:
1.2.1. posiadają niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawym;
1.2.2. pracownicy Oferenta posiadają niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania
prac będących przedmiotem Przetargu;
1.2.3. w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej 3 zadania o charakterze i złożoności
porównywalnej z zakresem Przetargu;
1.2.4. nie zalegają z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz znajdują się w sytuacji
finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu Przetargu;
1.2.5. posiadają Certyfikat innogy Stoen Operator w zakresie projektowania sieci
elektroenergetycznych SN i nn;
2. Procedura Przetargowa
2.1.

Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego
wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w
00
terminie do 07-12-2018r. do godziny 12 na e-mail: m.cimochowska@innogy.com

2.2.

ETAP II. Złożenie ofert za pośrednictwem Portalu Dostawcy innogy: https://innogypolska.proebiz.com
Oferta powinna zawierać:
2.2.1. wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu Przetargu. Wycena przedmiotu Przetargu
polega na podaniu kwot bez VAT, obejmujących całość przedmiotu Przetargu. Wynagrodzenie
musi pokrywać wartość kompletnej realizacji przedmiotu Przetargu, w tym koszty
inwentaryzacji, koszty uzyskania wszelkich niezbędnych do rozpoczęcia realizacji przedmiotu
Przetargu opinii, uzgodnień, materiałów, pozwoleń, decyzji, itp.;

2.3.

Składanie oferty
2.3.1. Dokumenty wymienione w punkcie 2.2. należy złożyć w terminie do 11-12-2018r. do godziny
00

12 za pośrednictwem Portalu Dostawcy innogy: https://innogypolska.proebiz.com
2.3.2. Oferta będzie wprowadzona do Portalu w języku polskim przez uprawnionego przedstawiciela
Oferenta.
2.3.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego w formie innej niż za pośrednictwem
Portalu Dostawcy innogy lub po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.
2.4.

Pozostałe wymagania
2.4.1. Oferta zostanie przesłana bezpłatnie oraz w sposób niewiążący dla Zamawiającego.
2.4.2. Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zaakceptowania umowy.
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2.4.3. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki. Oferent, który
przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
2.4.4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:



Cena
……………………………………………80%
System oceny dostawców …….…………………………….20%

2.4.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów Przetargowych. Każda wprowadzona
przez Zamawiającego zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego
w dziale Przetargów. Zamawiający może przedłużyć wówczas termin składania ofert w celu
umożliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych zmian. W
tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie wcześniej
ustalonego terminu będą podlegały ewentualnemu nowemu terminowi.
2.4.6. Termin związania ofertą handlową wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
2.4.7. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę do końca
wyznaczonego w pkt. 2.3.1 terminu składania ofert Oferent nie może wycofać oferty i
wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
2.4.8. Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową.
2.4.9. Komisja Przetargowa odrzuca oferty:
a) nie odpowiadające w sposób oczywisty warunkom Przetargu;
b) złożone bez wymaganych lub kompletnych dokumentów;
c) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści;
d) złożone po terminie.
2.4.10. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o zasadach zawarcia umowy. Przetarg uznaje się za
rozstrzygnięty w dniu zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana.
3.

Postanowienia Końcowe
3.1.

Zamawiający nie przewiduje stosowania preferencji. Wszyscy Oferenci ubiegający się o realizację
przedmiotu Przetargu będą traktowani na równych prawach z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji.

3.2.

Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od
postępowania bez podania przyczyn, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji za pośrednictwem aukcji elektronicznych
(zasady udziału w aukcji dostępne na stronie www.innogy.pl).

3.3.

Zastrzegamy sobie prawo do przesłania Zamówienia i prowadzenia procesu potwierdzenia
zamówienia poprzez kanały elektroniczne oraz za pośrednictwem aplikacji na portalu Zamawiającego.

3.4.

Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielają upoważnieni pracownicy Zamawiającego:

3

...

Przetarg nr PZ-5007
Piotr Rak tel. 22 821 51 81, e-mail: piotr.rak@innogy.com
Małgorzata Cimochowska, tel. 22 821 42 66, e-mail: m.cimochowska@innogy.com
4.

Lista załączników:
4.1.

Formularz Zgłoszenia

4.2.

Specyfikacja/Zakres Prac

4.3.

Projekt umowy (dostępny na stronie internetowej http://www.innogy.pl)

4.4.

„Ogólne

Warunki

Zakupów

i

Płatności

(OWZiP)”

(dostępne

na

stronie

internetowej

http://www.innogy.pl)
4.5.

„Kodeks Etyczny Grupy innogy oraz Katalog Działań Niedozwolonych” (dostępny na stronie
internetowej http://www.innogy.pl);
Specjalista ds. Zakupów

Małgorzata Cimochowska
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Załącznik nr 1

Formularza Zgłoszenia
Zgłaszam udział w przetargu nr PZ-5007
projekt ul. Emilii Plater 27
1. Nazwa firmy:




Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu Przetargu.
Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS



Oświadczam, że zapoznałem/am się z dokumentem „Ogólne warunki zakupów i płatności (OWZiP)” 02/2017
dostępnym na stronie internetowej www.innogy.pl akceptuję jego treść.



Oświadczam, że zapoznałem/am się ze wzorem umowy – dostępnej na stronie internetowej www.innogy.pl i
akceptuję jej treść.



Oświadczam, że zobowiązuję się przestrzegać Kodeksu Etycznego Grupy innogy oraz Katalogu Działań
Niedozwolonych, który jest dostępny na stronie internetowej www.innogy.pl



Oświadczam, że posiadam Certyfikat innogy Stoen Operator w zakresie projektowania robót
elektroenergetycznych SN i nn

Dane kontaktowe:
imię i nazwisko

…………………………………….

Email

…………………………………….

nr telefonu

…………………………………….

nr faxu

…………………………………….

Podpis i pieczątka Oferenta
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Załącznik nr 2
Specyfikacja/Zakres prac
Opracowania projektu Emilii Plater 27
Opiekun NI-B: Rak Piotr
A. Zakres projektu
1. Inwentaryzacja sieci w projektowanym terenie,
2. Dokumentacja przygotowawcza i prawna w zakresie:
a. Uzyskanie własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów
niezbędnych do realizacji zadania (np. mapy geodezyjne, itp.),
b. Ewentualne opracowanie wniosku i uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania
Terenu,
c. Uzgodnienie posadowienia złączy kablowych,
d. Doprowadzenie do ustanowienia na rzecz innogy Stoen Operator w formie aktu notarialnego (w
przypadku wyniknięcia takiej potrzeby) nieodpłatnego ograniczonego prawa rzeczowego, tj.
służebności przesyłu (koszty aktu notarialnego ponosi innogy Stoen Operator),
e. Opracowanie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlano-wykonawczego i uzyskanie wszelkich
niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem zamiaru
rozpoczęcia robót włącznie,
f. Materiały i urządzenia występujące w dokumentacji muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi
specyfikacji technicznymi innogy Stoen Operator,
g. Wycena musi zawierać koszty pełnienia nadzoru autorskiego.
3. Za wykonanie projektu uznaje się dostarczenie przez Projektanta:
a. dokumentacji projektowej w trzech egzemplarzach (kopia i 2 szt. oryginałów),
b. dwóch egzemplarzy dokumentacji prawnej (oryginały uzgodnień),
c. płytę CD z cyfrową formą dokumentacji projektowej zgodnie ze standardami obowiązującymi w
innogy Stoen Operator – 1 szt.,
d. przedmiaru robót wykonanego z wykorzystaniem specyfikacji usług standardowych
obowiązujących w innogy Stoen Operator,
e. wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
Powyższe brzmienie dotyczy projektów na modernizacje.
W przypadku projektów przyłączeniowych będzie odrzucony punkt 3 e).
W przypadku zadań projekt+wykonawstwo będą odrzucone punkty 3 d) i 3 e).
B. Zakres prac projektowych:
1. Budowa stacji kontenerowej zastępującej istniejącą st. 6758 przy ulicy Emilii Plater 27 w Warszawie,
wyposażoną w 3-polową rozdzielnicę SN, transformator 630kVA i rozdzielnicę nN ( 12 pól). Stację wyposażyć w
infrastrukturę techniczną MBS, instalację teleinformatyczną

i antenową.

2. Budowa złącza kablowego przy projektowanej stacji wyposażonego w 5 pól 400A zasilonego linią kablową 2x
YAKY 4x150/1kV
z projektowanej stacji. Do złącza wprowadzić, obecnie zasilane ze stacji nr 6758: linię kablową o kier. ZK ul.
Wspólna 75/79 oraz linie zasilające OS.
3. Pozostałe linie kablowe nN (dł. tr. ok. 0,08km) i SN (dł. tr. ok. 0,08km), obecnie zasilane i zasilające stację nr
6758, podłączyć do nowej stacji.
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4. Demontaż urządzeń stacji nr 6758.
Projekt powinien uwzględniać przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej w sposób zapewniający ciągłość
dostaw energii elektrycznej do Klientów.
Koncepcję powiązań nowej stacji z siecią SN i nN przedstawia załącznik nr 1.

Dokumentacja musi zostać przygotowana i przekazana również w formie elektronicznej, zgodnie z wytycznymi
zamieszczonymi na stronie internetowej innogy http://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/dokumenty w
zakładce pozostałe.
Dostawca zobowiązany jest do przesyłania systematycznych raportów odnośnie postępu prac dla zadania w
terminach miesięcznych do 10 każdego miesiąca zgodnie z załączonym wzorem. Karty przebiegu inwestycji.
Raporty prosimy przesyłać na adres mailowy Marek.Kibler@innogy.com
UWAGA.
Dokumentacja techniczna związana z przedmiotem zamówienia udostępniana jest do wglądu w budynku innogy
Stoen Operator Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Rudzka 18.
Dodatkowych informacji udziela upoważniony pracownik Zamawiającego:
innogy Polska: Małgorzata Cimochowska - tel. (22) 821 4266, e-mail: m.cimochowska@innogy.com
innogy Stoen Operator (Opiekun projektu): Piotr Rak tel. (22) 821 5181, e-mail: piotr.rak@innogy.com
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