Ogłoszenie nr 216/W/18/Kwidzyn
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych
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:
Angelika Danielewska, w godz. 8:00-14:00, tel. 55 6677531
adres email: angelika.danielewska@energa.pl
Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie robót budowlanych:
Ryjewo Ryjewo gmina wiejska ul. Nowa 2 nr dzial.: 730
sprawa
Wymiana przyłącza napowietrznego nn 0,4kV dł. 18m, prace wykonać w technologii
PPN.
Kwidzyn Kwidzyn gmina miejska ul. Staszica nr dzial.: --210/53, 213
sprawa
Przyłącze napowietrzne nn dł. 8m, oraz złącze pomiarowe na słupie nr 110. Prace
wykonać w technologii PPN
Kwidzyn Kwidzyn gmina miejska ul. Śliska nr dzial.: 454/1
sprawa
Przyłącze napowietrzne nn dł. 8m, oraz złącze pomiarowe na słupie nr 105. Prace
wykonać w technologii PPN
Kwidzyn Kwidzyn gmina miejska ul. Kasprowicza nr dzial.: 238
sprawa
Przyłącze napowietrzne nn dł. 8m, oraz złącze pomiarowe na słupie nr 401. Prace
wykonać w technologii PPN
Kwidzyn Kwidzyn gmina miejska ul. Słowiańska 17 nr dzial.: --92/2
sprawa
Wymiana rozdzielni 0,4kV, budowa linii kablowej, montaż złącza kablowego,
budowa przyłączy kablowych oraz złącz kablowo-pomiarowych.
Trępnowy Nowy Staw obszar wiejski nr dzial.: 52/10
sprawa
Przebudowa odcinka linii napowietrznej 0,4kV wraz ze słupami, budowa linii
kablowej 0,4kV i
złącza kablowo-pomiarowego. Praca w technologii PPN.
Miłoradz Miłoradz gmina wiejska nr dzial.: 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8 sprawa
Wykonanie robót budowlanych na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz z zestawami
złączowo-pomiarowymi, przyłącza kablowego 0,4 kV z zestawem złączowopomiarowym, zabudowę słupowych rozłączników bezpiecznikowych, modernizację
linii napowietrznej 0,4 kV wraz ze słupami.
ŻŻŻ - Nowa Wieś Malbork gmina miejska nr dzial.: 8/331
sprawa
Wykonanie robót budowlanych na budowę przyłącza kablowego 0,4 kV. praca w
technologii PPN.
Stegienka Stegna gmina wiejska nr dzial.: 59/4
sprawa
Wykonanie robót budowlanych na budowę przyłącza kablowego 0,4 kV, wraz z
zestawem złączowo-pomiarowym. Praca w technologii PPN.
Jantar Stegna gmina wiejska ul. Gdańska nr dzial.: 549/7
sprawa
Wykonanie robót budowlanych na budowę przyłącza kablowego 0,4 kV , wraz z
zestawem złączowo-pomiarowym. Praca w technologii PPN.
Malbork Malbork gmina miejska ul. Bolesława Krzywoustego nr dzial.: 380/3
sprawa
Wykonanie robót budowlanych na budowę przyłącza kablowego 0,4 kV. Praca w
technologii PPN.
Stare Pole Stare Pole gmina wiejska nr dzial.: 861/2-861/13
sprawa
Wykonanie robót budowlanych na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz z zestawami
złączowo-pomiarowymi. Praca w technologii PPN.
Mikoszewo Stegna gmina wiejska ul. Żuławska nr dzial.: 421
sprawa
Budowa linii kablowej 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego. Praca w technologii
PPN.
Kącik Nowy Staw obszar wiejski nr dzial.: 34/3
sprawa
Budowa linii kablowej 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego, rozbudowa rozdzielnicy
0,4 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Lasowice Wielkie Malbork gmina wiejska nr dzial.: 111
sprawa
Wykonanie robót budowlanych na budowę przyłącza napowietrznego 0,4 kV. Praca
w technologii PPN.
Nowinki Nowy Dwór Gdański obszar wiejski nr dzial.: 1/60
sprawa
Wykonanie robót budowlanych na modernizację linii napowietrznej 0,4 kV,
wymianę przyłącza napowietrznego 0,4 kV, budowę przyłącza kablowego 0,4 kV,

ZN/2475/2369MZI/2018/1801134

ZN/2476/2369MZI/2018/1801140

ZN/2477/2369MZI/2018/1801142

ZN/2478/2369MZI/2018/1801144

ZN/2480/2369MZI/2018/1702417

ZN/2484/24610MZI/2018/1701643

ZN/2485/24610MZI/2018/1702426

ZN/2486/24610MZI/2018/1702120

ZN/2487/24610MZI/2018/1702193

ZN/2488/24610MZI/2018/1702401

ZN/2562/24610MZI/2018/1601435

ZN/2564/24610MZI/2018/1800406

ZN/2566/24610MZI/2018/1701680

ZN/2567/24610MZI/2018/1701682

ZN/2568/24610MZI/2018/1800597

ZN/2569/24610MZI/2018/1701430

Ogłoszenie nr 216/W/18/Kwidzyn
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych
ENERGA – OPERATOR SA. Oddział w Olsztynie

17

18

19
4)

5)

6)

modernizację strony 0,4 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
Postolin Sztum obszar wiejski 36 nr dzial.: 12/3
sprawa ZN/2570/24610MZI/2018/1800361
Wykonanie robót budowlanych na budowę przyłącza kablowego 0,4 kV. Praca w
technologii PPN.
Stogi Malbork gmina wiejska nr dzial.: --17/2
sprawa ZN/2571/24610MZI/2018/1701653
Budowa linii kablowej 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego. Praca w technologii
PPN.
Nowy Dwór Orneta obszar wiejski nr dzial.: 55/6
sprawa ZN/2495/2268MZI/2018/1701779
Budowa linii kablowej nN; około 30 m, montaż ZZP w technologii PPN.
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 21-09-2018
Przetarg nr 2 - 14-09-2018
Przetarg nr 3 - 14-09-2018
Przetarg nr 4 - 14-09-2018
Przetarg nr 5 - 14-12-2018
Przetarg nr 6 - 21-09-2018
Przetarg nr 7 - 19-10-2018
Przetarg nr 8 - 19-10-2018
Przetarg nr 9 - 19-10-2018
Przetarg nr 10 - 19-10-2018
Przetarg nr 11 - 24-08-2018
Przetarg nr 12 - 16-11-2018
Przetarg nr 13 - 21-09-2018
Przetarg nr 14 - 21-09-2018
Przetarg nr 15 - 21-09-2018
Przetarg nr 16 - 21-09-2018
Przetarg nr 17 - 21-09-2018
Przetarg nr 18 - 21-09-2018
Przetarg nr 19 - 19-10-2018
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Cena brutto [100%]
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 11-07-2018 godz.
08:45
Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: Elbląg ul. Elektryczna 20, sala nr 107 data 11-07-2018 godz. 09:00
Termin związania z ofertą: 90 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.

Sporządził(a): Angelika Danielewska

Olsztyn, 27-06-2018 r.

