Ogłoszenie nr 205/P/18/Malbork
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
projektów budowlano-wykonawczych
ENERGA – OPERATOR SA. Oddział w Olsztynie
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Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
adres: ul. Tuwima 6,
10-950 Olsztyn
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00068
strona internetowa: http://bip.energa-operator.pl
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Arkadiusz Nowak, w godz. 8:00-14:00, tel. 55 6677531
adres email: arkadiusz.nowak@energa.pl
Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie projektów budowlano wykonawczych:
Parpary Sztum obszar wiejski nr dzial.: 89,90
sprawa ZN/2381/24610MZI/2018/1801189
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego 0,4 kV, oraz
montaż złącza kablowo-pomiarowego.
Gościszewo Sztum obszar wiejski nr dzial.: 100/8
sprawa ZN/2382/24610MZI/2018/1801159
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii napowietrznej 0,4 kV,
oraz budowę linii kablowej 0,4 kV wraz z zestawem złączowo-pomiarowym..
Sztum Sztum miasto ul. Kochanowskiego nr dzial.: 483/2
sprawa ZN/2383/24610MZI/2018/1801165
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza kablowego 0,4 kV ,oraz
montaż zastawu złączowo-pomiarowego.
Sztumskie Pole Sztum obszar wiejski nr dzial.: 44/5
sprawa ZN/2384/24610MZI/2018/1801158
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz z
zestawem złączowo-pomiarowym.
Stegna Stegna gmina wiejska ul. Elbląska nr dzial.: 849/12
sprawa ZN/2385/24610MZI/2018/1801179
Wykonanie usług projektowych na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz z zestawem
złączowo-pomiarowym (półpośrednim), wymianę transformatora, rozbudowę
rozdzielnicy 0,4 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Tolkmicko Tolkmicko miasto ul. Mikołaja Kopernika nr dzial.: 339/12
sprawa ZN/2410/2268MZI/2018/1801191
przyłącze kablowe nN 0,4 kV długości około 25 m
Kwietnik Młynary obszar wiejski nr dzial.: 209
sprawa ZN/2413/2268MZI/2018/1801192
przyłącze kablowe nN 0,4 kV długości około 15 m
Stary Dzierzgoń gmina wiejska
sprawa ZN/2441/606MZI/2018/17164
Przebudowa linii napowietrznych 15 kV nr 77510, 77528, 77529, 77511, 77513 i
77535 na linie z przewodami niepełnoizolowanymi. Długość ok. 6,75km
Gardeja gmina wiejska
sprawa ZN/2443/606MZI/2018/17192
Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV nr 71604 oraz 71610 na linię
napowietrzną z przewodami niepełnoizolowanymi. Długość ok. 1,5km
Gardeja gmina wiejska
sprawa ZN/2444/606MZI/2018/17193
Przebudowa linii napowietrznych (wybranych odgałęzień) w linii SN 15 kV nr 71900
Otłówek - Gardeja na linie napowietrzne z przewodami niepełnoizolowanymi.
Długość ok. 6,3km
Gardeja gmina wiejska
sprawa ZN/2446/606MZI/2018/17194
Przebudowa linii napowietrznych (wybranych odgałęzień) w linii SN 15 kV nr 71500
Otłówek - Polno na linie napowietrzne z przewodami niepełnoizolowanymi. Długość
ok. 4,7 km
Stary Dzierzgoń gmina wiejska
sprawa ZN/2447/606MZI/2018/17195
Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV nr 76200 Mikołajki - Zalewo od słupa 321
do słupa 331 wraz z odgałęzieniami nr 75722 i 76209
Młynary Młynary miasto ul. Kwiatowa nr dzial.: 191/1-8, 191/10, 191/14-18,
sprawa ZN/2448/606MZI/2018/1801038
191/20-22
Opracowanie dokumentacji: Budowa linii kablowej SN ~50m, stacji
transformatorowej SN/nN, sieci kablowej nN ~900m wraz z złączami kablowopomiarowymi do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w miejscowości
Młynary ul. Kwiatowa dz. 191/1-8,-10-14-18,20-22
Dworek Stegna gmina wiejska nr dzial.: 0005-97/1
sprawa ZN/2451/606MZI/2018/1800723
Wykonanie dokumentacji projektowej: Budowa sieci kablowej SN~500m, Węzła
SN/SN 5-cio polowego ze sterowaniem, linii kablowej nN ~500m do zasilania
potrzeb własnych węzła SN/SN. Realizacja warunków przyłączenia nr P/16/029556
w zakresie inwestycji realizowanych przez EOP. Dworek gm. Stegna
Sztum Sztum miasto ul. Żeromskiego nr dzial.: 4-18/7, 24
sprawa ZN/2453/606MZI/2018/1801061
Opracowanie dokumentacji: Przebudowa stacji SN/nN, dostosowanie do
zwiększonej mocy, budowa sieci kablowej nN wraz z złączem kablowo-pomiarowym
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do zasilania obiektu mieszkalno - usługowego w miejscowości Sztum ul.
Żeromskiego dz. 18/7
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 19-12-2018
Przetarg nr 2 - 19-12-2018
Przetarg nr 3 - 19-12-2018
Przetarg nr 4 - 19-12-2018
Przetarg nr 5 - 19-12-2018
Przetarg nr 6 - 06-12-2018
Przetarg nr 7 - 06-12-2018
Przetarg nr 8 - 08-04-2019
Przetarg nr 9 - 10-12-2018
Przetarg nr 10 - 11-03-2019
Przetarg nr 11 - 11-02-2019
Przetarg nr 12 - 12-02-2019
Przetarg nr 13 - 16-11-2018
Przetarg nr 14 - 20 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 15 - 20 tyg. od daty podpisania Umowy
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Cena brutto [100%]
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Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
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Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: 82-300 Elbląg ul. Elektryczna 20, pok. nr 108 /sekretariat/ do 28-06-2018 godz.
09:30
Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: Elbląg ul. Elektryczna 20, sala nr 107 data 28-06-2018 godz. 10:00
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych:
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania
zamówień w Energa-Operator SA.
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Sporządził(a): Arkadiusz Nowak

Olsztyn, 21-06-2018 r.

