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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122548-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Rozdzielnie
2018/S 055-122548
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:
Dostawa rozdzielnicy 110kV w izolacji SF6
Numer referencyjny: PZ-3062

II.1.2)

Główny kod CPV
31213100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1.1. Sporządzenie projektu wykonawczego rozdzielnicy w zakresie obwodów pierwotnych, wtórnych i
konstrukcji, na której posadowiona będzie rozdzielnica.
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1.2. Sporządzenie oraz przekazanie wytycznych do zaprojektowania stropu, na którym posadowiona będzie
rozdzielnica 110kV wraz z konstrukcją wsporczą.
1.3. Wyprodukowanie rozdzielnicy 110kV zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją.
1.4. Dostawa do miejsca montażu.
1.5. Montaż rozdzielnicy.
1.6. Przeprowadzenie prób i pomiarów po-montażowych.
1.7. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
1.8. Szkolenie
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. Sporządzenie projektu wykonawczego rozdzielnicy w zakresie obwodów pierwotnych, wtórnych i
konstrukcji, na której posadowiona będzie rozdzielnica.
1.2. Sporządzenie oraz przekazanie wytycznych do zaprojektowania stropu, na którym posadowiona będzie
rozdzielnica 110kV wraz z konstrukcją wsporczą.
1.3. Wyprodukowanie rozdzielnicy 110kV zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją.
1.4. Dostawa do miejsca montażu.
1.5. Montaż rozdzielnicy.
1.6. Przeprowadzenie prób i pomiarów po-montażowych.
1.7. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
1.8. W ramach umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego.
Przeszkolenie odbędzie się w dwóch, trzech lub maksymalnie czterech uzgodnionych terminach. Szkolenie
będzie obejmowało w szczególności eksploatację urządzeń obwodów pierwotnych i wtórnych rozdzielni 110kV.
Czas trwania szkoleń łącznie nie przekroczy 24 godzin. Miejscem szkoleń będzie RPZ Wiktoryn ul. Popularna w
Warszawie.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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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

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
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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: 26/04/2018
Czas lokalny: 10:00

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: 26/04/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Innogy Polska S.A. przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

4/5

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:
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
Krajowa Izba odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
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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:
16/03/2018
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