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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398639-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Warszawa: Roboty w zakresie instalacji wiatrowych
2011/S 246-398639

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 roboty budowlanej polegającej na dostawie wraz z montażem siedmiu turbozespołów wiatrowych,
każdy o mocy przyłączeniowej 850kW – Zadanie 2 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
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)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
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Wykonanie roboty budowlanej polegającej na dostawie wraz z montażem siedmiu 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, wewnętrznego okablowania
i urządzeń umożliwiających przyłączenie kabli doprowadzonych od stacji transformatorowej do podstawy
masztu, 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 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
25.6.2003 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 odbiorczych 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.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45251160, 31121340

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)

Wartość: 6 458 500,00 EUR
Bez VAT

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

Otwarta

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

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 55
2. Produktywność. Waga 35
3. Okres gwarancji. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
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IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

Ba/2A/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 197-320874 z dnia 13.10.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

16.12.2011

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Gamesa Eólica S.L.
Ciudad de la Innovación 9-11
31621 Sarriguren
HISZPANIA
E-mail: tsplociennik@gamesacorp.com
Tel.:  +34 604489289
Faks:  +34 7666299

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 31 851 501,49 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 7 943 955,00 EUR
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:
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587840

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320874-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:tsplociennik@gamesacorp.com
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;901
Faks:  +48 224587800/03

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
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1287
Faks:  +48 224587800/03

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.12.2011

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

