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Warszawa, 2 kwietnia 2011 r. 

 

OGŁOSZE�IE O UDZIELE�IU ZAMÓWIE�IA 

OGŁOSZE�IE DOTYCZY  

Zamówienia publicznego                                        Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    

Zawarcia umowy ramowej                                      

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych? 

   tak   Numer ogłoszenia w BZP: 1184 - 2011                                                 nie    

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? 

   tak   nie    

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

  I.1) �AZWA I ADRES 

�azwa: 
Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. 

Adres pocztowy: 
ul. Felińskiego 40 lok. 1 

Miejscowość: 

Warszawa 

Kod pocztowy: 

01-563 

Województwo: 

Mazowieckie 

Tel.: 

(22) 839 2411 

Faks: 

(22) 839 2411 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 

   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    

   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić): spółka z prawa handlowego 

   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 

        sąd lub trybunał 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIE�IA 

II.1) �azwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Wykonanie roboty budowlanej polegającej na dostawie wraz z montażem trzech turbozespołów wiatrowych, każdy o 

mocy przyłączeniowej 850kW  – Zadanie 2 realizowane w ramach Projektu „Budowa elektrowni wiatrowej z instalacją 

do przesyłu energii na terenie gminy Września”; numer referencyjny postępowania: Wr/2/2011 
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II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane                      Dostawy                             Usługi   

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia 

Wykonanie roboty budowlanej polegającej na dostawie wraz z montażem trzech turbozespołów wiatrowych, każdy o 

mocy przyłączeniowej 850kW, składających się z masztu, wirnika z trzema śmigłami z poziomą osią obrotu, 

asynchronicznego generatora ze skrzynią biegów, regulatora napięcia, systemu zdalnego monitorowania pracy 

turbozespołu oraz wszelkich innych elementów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego, bezpiecznego i zgodnego z 

prawem działania turbozespołu, w zakres których wchodzą: 

1) moduły GSM wraz z routerem oraz łączem satelitarnym lub radiowym umożliwiające monitorowanie i zdalne 

sterowanie pracą turbozespołów wiatrowych; 

2) sprzęt oraz oprogramowanie do zdalnego monitorowania i sterowania pracą turbozespołów wiatrowych; 

3) dzienne i nocne oznaczenia lotnicze wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 

czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 130, 

poz. 1193 ze zm.); 

4) szkolenie pracownika Zamawiającego z zakresie podstawowych czynności związanych z obsługą turbozespołów 

wiatrowych; 

5) dostarczenie dokumentów zawierających krzywą mocy dla oferowanych urządzeń; 

6) zapewnienie transportu do miejsca realizacji zamówienia, w tym zapewnienie niezbędnych środków transportu, 

dźwigów rozładunkowych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń na transport w Polsce i za granicą 

na całej trasie transportu, zapewnienie ubezpieczenia urządzeń na czas transportu i instalacji; 

7) wykonanie montażu, uruchomienia i wykonanie minimum 120 godzin testów zainstalowanych urządzeń; 

8) przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i bezpieczeństwa pracy turbozespołów wiatrowych; 

9) ciągłe monitorowanie pracy, obsługa serwisowa i naprawa w okresie gwarancyjnym turbozespołów wiatrowych 

oraz wszelkich elementów wyposażenia dostarczonych wraz z turbozespołami wiatrowymi. 

II.4) WSPÓL�Y SŁOW�IK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny  

Główny przedmiot 45.25.11.60-0, 31.12.13.40-5 
 

 
 
Dodatkowe przedmioty 
 

  .  .  .  -  

  .  .  .  -  

 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELE�IA ZAMÓWIE�IA 

Przetarg nieograniczony        

Przetarg ograniczony            

�egocjacje z ogłoszeniem     

Dialog konkurencyjny         

 
�egocjacje bez ogłoszenia  

Zamówienie z wolnej ręki 

Zapytanie o cenę 

Licytacja elektroniczna 
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III.2) I�FORMACJE ADMI�ISTRACYJ�E  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 tak     wskazać projekt/program:   Projekt pod nazwą: „Budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii 

na terenie gminy Września” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013               

 nie  

SEKCJA IV: UDZIELE�IE ZAMÓWIE�IA 

CZĘŚĆ �R (jeżeli dotyczy):         �AZWA (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________ 

IV.1) DATA UDZIELE�IA ZAMÓWIE�IA:     31/03/2011 (dd/mm/rrrr) 
IV.2) LICZBA OTRZYMA�YCH OFERT:  1 
IV.3) LICZBA ODRZUCO�YCH OFERT:  0 

IV.4) �AZWA I ADRES WYKO�AWCY, KTÓREMU UDZIELO�O ZAMÓWIE�IA  

Nazwa: 

Gamesa Eólica S.L. 

Adres pocztowy: 

Ciudad de la Innovación 9-11 

Miejscowość: 

Sarriguren 

Kod pocztowy: 

31.621 

Kraj/województwo: 

Hiszpania 

IV.5) SZACU�KOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIE�IA (BEZ VAT): 13 880 523,45 PL� 

IV.6) I�FORMACJA O CE�IE WYBRA�EJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z �AJ�IŻSZĄ I �AJWYŻSZĄ CE�Ą  (bez VAT) 

Cena wybranej oferty 2 862 000  

Oferta z najniższą ceną 2 862 000  / Oferta z najwyższą ceną 2 862 000 

Waluta: EUR 

 


