Komunikat dla wykonawców

Gdańsk , dnia 2 marca 2017r
Dotyczy: zmiana zakresu dostaw inwestorskich
- kablowe rozdzielnice szafowe DIN bez pomiaru (KRSN)
- kablowe rozdzielnice szafowe zintegrowane i szafki pomiarowe nn
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem w ENERGA-OPERATOR
procesu prekwalifikacji na materiały elektoenergetyczne w asortymencie:
- kablowe rozdzielnice szafowe DIN bez pomiaru (KRSN)
- kablowe rozdzielnice szafowe zintegorwane i szafki pomiarowe nn
odstępuje się od powierzania wykonawcom w/w materiału jako dostawy inwestorskiej.

SA

Wykaz wszystkich materiałów, które pozytywnie przeszły proces prekwalifikacji znajdują się
na stronie internetowej: http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/standardy_techniczne.xml
Przypominamy, że w zakresie kategorii prekwalifikowanych, projektanci oraz wszyscy pozostali
wykonawcy, przy realizacji zadań na rzecz ENERGA-OPERATOR SA zobowiązani są do wyłącznego stosowania
materiałów
i
urządzeń,
które
pozytywnie
przeszły
pełen
proces
prekwalifikacji.
Stosowanie materiałów zgodnych ze standardami technicznymi, a w odniesieniu do kategorii
prekwalifikowanych, zgodnie z wynikami właściwych prekwalifikacji jest obowiązkowe i podlega stałej
kontroli przez odpowiednie służby ENERGA-OPERATOR SA, m.in. na etapie uzgadniania dokumentacji
projektowej jak również na etapie odbioru robót budowlanych.
W związku z powyższym, przygotowując kalkulację cenową prosimy o każdorazowe zapoznanie się
z
zakresem
dostaw
inwestorskich
dla
danego
zadania.
Przedmiotowa
Informacja,
co do zasady, zawarta jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
opracowywanej odrębnie dla każdego postępowania zakupowego.
Należy również pamiętać,
iż na dzień składania zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru wykonawca zobowiązany jest,
zgodnie z „Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych”
umieszczonymi
na
stronie
internetowej
(http://www.energa-operator.pl/instrukcje.xml),
złożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych materiałów/urządzeń
z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi, które pozytywnie zweryfikowano
w procesie prekwalifikacji.
Nadmieniamy, że w Grupie Kapitałowej ENERGA znajduje się podmiot, który prowadzi kompleksową
działalność handlową w zakresie wolnorynkowej sprzedaży materiałów elektroenergetycznych.
ENERGA-OPERATOR Logistyka Sp. z o.o. w swoim asortymencie posiada m.in materiał z zakresu grup
asortymentowych podlegających procesowi prekwalifikacji.
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