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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360121-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Roboty w zakresie instalacji wiatrowych
2011/S 222-360121

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

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

Wykonanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej dla zespołu
elektrowni wiatrowych, a także wykonanie fundamentów pod maszty elektrowni wiatrowych – Zadanie 1
realizowane 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
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Batkowo.
Kod NUTS PL613

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360121-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:pew@pew.com.pl
http://www.pew.com.pl
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II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej dla zespołu
elektrowni wiatrowych, a także wykonanie fundamentów pod maszty elektrowni wiatrowych, w zakres robót
wchodzi:
1) wykonanie wewnętrznych dróg dojazdowych, placów montażowych oraz zjazdów z istniejących dróg
obejmujące realizację następujących prac opisanych szczegółowo w odpowiednich specyfikacjach
technicznych:
(a) usunięcie warstwy humusu,
(b) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
(c) wykonanie nasypów drogowych,
(d) wykonanie koryta wraz z profilem i zagęszczeniem podłoża,
(e) wykonanie warstwy odsączającej,
(f) wykonanie podbudowy (nawierzchni) z tłucznia (klińca) kamiennego oraz
(g) rozebranie tymczasowej podbudowy (nawierzchni) z kruszywa;
2) wykonanie linii kablowej średniego napięcia wraz ze stacjami transformatorowymi i układem pomiarowym
oraz wykonanie linii światłowodowej obejmujące realizację następujących prac opisanych szczegółowo w
specyfikacjach technicznych:
(a) montaż linii energetycznych,
(b) montaż stacji transformatorowych,
(c) wykonanie innych robót elektrycznych,
(d) wykonanie przewiertów sterowanych (skrzyżowanie projektowanego przyłącza energetycznego z torami
kolejowymi);
3) wykonanie fundamentów pod maszty turbin wiatrowych obejmujące realizację następujących prac opisanych
szczegółowo w odpowiednich specyfikacjach technicznych:
(a) roboty ziemne,
(b) wykonanie podkładów,
(c) wykonanie zbrojenia,
(d) wykonanie konstrukcji żelbetowych (fundamenty wraz z izolacjami),
(e) transport gruntów,
(f) transport materiałów oraz
(g) dla jednego z siedmiu fundamentów - wykonanie palowania - pale wielkośrednicowe w osłonie rurowej.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45251160

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

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

Najniższa oferta 6 002 400,00 i najwyższa oferta 8 021 120,09 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
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IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 94
2. Okres gwarancji. Waga 6

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/1/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 163-269198 z dnia 26.8.2011

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

3.11.2011

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

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Mega S.A.
ul. Hutnicza 42
81-038 Gdynia
POLSKA
E-mail: piotr.kwiatkowski@megasa.pl
Tel.:  +48 694490137
Faks:  +48 586671888

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 31 851 501,49 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Najniższa oferta 6 002 400,00 i najwyższa oferta 8 021 120,09 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:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269198-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:piotr.kwiatkowski@megasa.pl
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VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;901
Faks:  +48 224587800 / 224587803

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1287
Faks:  +48 224587800 / 224587803

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.11.2011

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;901
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1287

