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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369852-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Usługi nadzoru budowlanego
2011/S 228-369852

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.
ul. Felińskiego 40 lok. 1
Punkt kontaktowy: Siedziba Zamawiającego
Osoba do kontaktów: Dagmara Batogowska-Zwierz
01-563 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 503954985
E-mail: pew@pew.com.pl
Faks:  +48 228392411
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pew.com.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: energia odnawialna

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową farmy wiatrowej z instalacją
do przesyłu energii w miejscowości Batkowo realizowanymi w ramach Projektu „Budowa farmy wiatrowej z
instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Batkowo.
Kod NUTS PL613

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369852-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:pew@pew.com.pl
http://www.pew.com.pl


Dz.U./S S228
26/11/2011
369852-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

2/4

26/11/2011 S228
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/4

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi związanymi z budową farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo
realizowanymi w ramach projektu pn. „Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości
Batkowo”.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71520000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Najniższa oferta 59 532,00 i najwyższa oferta 750 300,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

Ba/3/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 164-271283 z dnia 27.8.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: Ba/3/2011
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

10.11.2011

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Wiertconsulting Sp. z o.o.
ul. Konarzewska 4
60-101 Poznań
POLSKA
E-mail: a.bilinski@wiertconsulting.pl
Tel.:  +48 618552535

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271283-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:a.bilinski@wiertconsulting.pl
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Faks:  +48 618305421

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 258 213,25 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Najniższa oferta 59 532,00 i najwyższa oferta 750 300,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiotowe zamówienie jest
realizowane w ramach Projektu „Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości
Batkowo”, który jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

VI.2) Informacje dodatkowe:
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone było na podstawie przepisów ustawy
z dnia 23.4.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – zwanej dalej KC – w oparciu o
zasady prowadzenia przetargu nieograniczonego określone w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - zwanej dalej Ustawą - oraz przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie, z zastrzeżeniem, że w przedmiotowym postępowaniu nie mają
zastosowania przepisy Ustawy dotyczące: podwykonawców (art. 36 ust. 4 i 5), terminu związania ofertą (art. 85
ust. 1 Ustawy), umów w sprawach zamówień publicznych określone w (Dział IV Ustawy) oraz środków ochrony
prawnej (Dział VI Ustawy).

VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów, na podstawie których Zamawiający realizuje przedmiotowe zamówienie, przysługuje
protest do Zamawiającego.
2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy dotyczącej udzielenia zamówienia.
5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest
niedopuszczalny na podstawie pkt 4.
6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać
żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie
protestu.
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7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą dla
każdej złożonej w postępowaniu oferty ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia ostatniego
protestu.
8. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy
złożyli oferty.
9. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa
Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym
rozstrzygnięciu wszystkich protestów.
10. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ,
zamieszcza ją również na stronie internetowej Zamawiającego, na której jest udostępniana specyfikacja,
wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
11. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy
mają interes w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do
postępowania:
11.1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 10;
11.2) do upływu terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień
SIWZ.
12. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując
swój interes w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie
przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu
protest.
13. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 10 nie mogą następnie wnieść
protestu, powołując się na te same okoliczności.
14. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
14.1) treści ogłoszenia;
14.2) postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
14.3) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty;
— w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
15. Protest inny niż wymieniony w pkt 14 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.
16. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt 14 i 15 uznaje się za jego oddalenie.
17. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który
wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia
protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza również na stronie
internetowej Zamawiającego, na której jest udostępniana.
18. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje
czynności bezprawnie zaniechanej.
19. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.
20. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego jest ostateczne.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24.11.2011


