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PL-Nowy Tomyśl: Roboty budowlane
2012/S 132-218289

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

ISTRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
301072110
Paproć 111
Osoba do kontaktów: Grzegorz Bartol
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA
Tel.:  +48 614426100
E-mail: grzegorz.bartol@wind.istra.com.pl
Faks:  +48 614426141
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wind.istra.com.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: www.wind.istra.com.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka Prawa Handlowego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Wytwarzanie energii elektrycznej, Przesyłanie energii elektrycznej, Dystrybucja energii elektrycznej,
Handel energią elektryczną.

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
„Budowa Elektrowni Wiatrowych w miejscowości Paproć”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym
przez zwycięskiego oferenta
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Inwestycja
zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiat nowotomyski:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218289-2012:TEXT:PL:HTML
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— budowa farmy wiatrowej o mocy 5 MW obejmującej wykonanie fundamentów pod dwie turbiny wiatrowe
oraz montaż 2 turbin wiatrowych o mocy 2 500 kW każda – adres budowy: Paproć, nr ewid. działki: 629/1 i 635,
kategoria obiektu budowlanego: VIII,
— budowa linii elektroenergetycznych SN 15 kV w pasie drogi wojewódzkiej nr 305 dla przyłączenia elektrowni
wiatrowej o mocy 5 000 kW Paproć – zlokalizowana w liniach rozgraniczających pasa drogowego drogi
wojewódzkiej nr 305, na działce oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako nr 459, obręb Paproć, w
jednostce ewidencyjnej Nowy Tomyśl, obiekt budowlany kategorii XXVI,
— sieć elektroenergetyczna SN 15 kV do zasilania elektrowni wiatrowej o mocy 5 000 kW obejmująca
liniękablową SN 15 kV 2 szt., stacje transformatorowe kontenerowe 2 szt., kabel światłowodowy oraz przyłącza
2sz. – adres budowy: Paproć Nowy Tomyśl, nr ewid. działki: 629/1, 635, 535, 548/2, 585, 586, 609, 643/2,
634,636, 633 obręb Paproć, 1667 obręb Nowy Tomyśl, kategoria obiektu budowlanego XXVI,
— droga dojazdowa, place montażowe i zjazd z drogi gminnej dla farmy wiatrowej o mocy 5,0 MW w
miejscowości Paproć – adres budowy: Paproć, działki nr 629/1, 630/1, 630/2, 635, 625/7 gm. Nowy Tomyśl,
powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.
Kod NUTS PL418

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest budowa i uruchomienie dwóch elektrowni wiatrowych w miejscowości Paproć,
położonej pod Nowym Tomyślem, w województwie wielkopolskim, przeznaczonych do produkcji energii
elektrycznej z wiatru, powstałej w procesie zamieniającym energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w
postaci ruchu obrotowego wirnika.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000, 31121340, 45220000, 45223500, 45231400, 45233120, 45311200, 45233226, 45232220,
45232221

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 49 077 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

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. Najniższa cena. Waga 80
2. Termin wykonania w dniach kalendarzowych. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
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Prz-01/12

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 63-101879 z dnia 30.3.2012
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 75-122563 z dnia 18.4.2012

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

3.7.2012

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Usługi Ogólnobudowlane - Wielobranżowe Piotr Całus
Boruja Nowa 47
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA
E-mail: biuro@calus.pl
Tel.:  +48 614411370
Adres internetowy: www.calus.pl
Faks:  +48 614411370

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 48 896 215,44 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 49 077 000,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: 
Wartość bez VAT 36 452 000,00 PLN
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Dostawa oraz montaż dwóch
kompletnych elektrowni wiatrowych wraz z uruchomieniem, testami i odbiorami.

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): Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko, Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna,
Działanie 9.4.: Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101879-2012:TEXT:PL:HTML
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ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych tekst jednolity z 2010 r. (Dz.U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. dalej jako "PZP") przysługują
środki ochrony prawnej, które wnosić można na zasadach i terminach określonych w Dziale VI, art 179 - 198g
PZP.
2. 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 PZP, albo w terminie 15
dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji
IstotnychWarunków Zamówienia, wnosi się w terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 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.
5. Jeżeli zamawiający 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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.7.2012

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

