OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na Wykonanie profili wybranych istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych

KATOWICE , WRZESIEŃ 2016 ROK

PSE Inwestycje S.A.
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 132, Sekretariat: tel. +48 22 321 31 01, fax. +48 22 468 19 77, www.pse-inwestycje.pl

NIP: 526-10-27-348, REGON 010953590, Nr KRS 0000092539
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS,
Wysokość kapitału zakładowego: 4 666 100,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony

Numer rachunku bankowego:
18102010260000110201786037

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
PSE Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie
02-305 Warszawa
Al. Jerozolimskie 132
NIP: 526-10-27-348, Nr KRS 0000092539
www.pse-inwestycje.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z obowiązującym „Regulaminem udzielania zamówień
w PSE Inwestycje S.A.” z dnia 6 maja 2016 r. Regulamin jest udostępniony na stronie
www.pse-inwestycje.pl w zakładce przetargi.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie profili wybranych istniejących napowietrznych
linii

elektroenergetycznych.

Przedmiot

zamówienia

dotyczy

dwóch

linii

elektroenergetycznych:
a) jednotorowej linii 220 kV Rożki – Kielce, zlokalizowanej w województwach
świętokrzyskim oraz mazowieckim, której długość wynosi około 73 km,
b) dwutorowej linii 220 kV Kozienice - Rożki, zlokalizowanej w województwie
mazowieckim, której długość wynosi odpowiednio:
- około 37 km odcinek prowadzony na słupach dwutorowych,
- około 16 km odcinek prowadzony na słupach jednotorowych (tor I).
- około 16 km odcinek prowadzony na słupach jednotorowych (tor II).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, obejmujących
wykonanie przedmiotu zamówienia dla jednej lub wszystkich linii elektroenergetycznych.
Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w punkcie 3 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
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4. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (w tym
uzgodniony z Zamawiającym) w następujących terminach:
a) Etap I - 30 dni kalendarzowych w zakresie pkt 3.7.b) SIWZ (skaning laserowy
w postaci chmury punktów).
b) Etap II - 60 dni kalendarzowych w pozostałym zakresie objętym SIWZ,
od dnia przekazania przez Zamawiającego wektorów trasy linii. Zamawiający
zobowiązuje się przekazać wektory trasy linii nie później niż 3 dni robocze od daty
podpisania umowy.
5. ZASADY UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w języku polskim, jest
udostępniona na stronie www.pse-inwestycje.pl w zakładce przetargi.
6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 28.09.2016 r. do godziny 9.30 lub przesłać na adres podany
poniżej:
PSE Inwestycje S.A.
Biuro ds. środowiska
ul. Jordana 25, 40-056 Katowice
W przypadku dostarczenia korespondencji osobiście do Biura, należy składać ją
w sekretariacie Spółki w godzinach: 7:00 – 15:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2016 r. g. 10.00
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Zamawiający oprócz formy pisemnej do porozumiewania się z Wykonawcami
dopuszcza faks i drogę elektroniczną.
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2. Wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres Zamawiającego,
wskazanego w pkt 6 przedmiotowego ogłoszenia.
3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia
p. Krzysztof Siwy
e-mail: krzysztof.siwy@pse.pl tel. (12) 2984 033
b) w zakresie przygotowania i uzupełnienia oferty
p. Katarzyna Smoleń
e-mail: katarzyna.smolen@pse.pl tel. (32) 2578 696
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący osobami fizycznymi,
osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości
prawnej spełniający warunki określone w Regulaminie oraz wymagania wskazane
w SIWZ.
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