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Katowice, 06 czerwca 2018 r. 

Nr referencyjny EZE: PG/06/2018 

 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE ART. 701 – 705 KC 

 

 

Zamawiający: 

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. 

ul. Uniwersytecka 13 

40-007 Katowice 

tel. +48 32 603 05 99 

e-mail: eze.przetarg1@engie.com 

 

Zamawiający ogłasza przetarg w trybie art. 701 – 705 Kc prowadzenie eksploatacji sieci i 

urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV, 20 kV oraz 110 kV, utrzymanie dróg dojazdowych 

i ochrony mienia dla Farmy Wiatrowej Pągów położonej w miejscowości Pągów, woj. opolskie, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na który składają się m.in. niżej wyszczególnione 

zadania: 

 Zapewnienie gotowości operacyjnej Infrastruktury Technicznej  

 Zapewnienia bezobsługowości pracy Stacji Abonenckiej. 

 Natychmiastowa reakcja naprawcza w przypadku wystąpienia Awarii lub Usterki; 

 Zapewnienie właściwej eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV, 

20kV oraz 110kV Farmy Wiatrowej Pągów; 

 Zabezpieczenie Infrastruktury Technicznej przed niepożądanymi działaniami; 

 Utrzymanie stanu dróg dojazdowych, placów montażowych wraz z infrastrukturą 

melioracyjną oraz prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych terenów zielonych na 

terenie Farmy Wiatrowej, umożliwiającego jej prawidłowe funkcjonowanie; 

 Wykonywanie czynności eksploatacyjnych zgodnie z zapisami Instrukcji Organizacji 

Bezpiecznej Pracy Farmy Wiatrowej. 

 

1. Miejsce realizacji zamówienia: Polska, woj. opolskie, Pągów. 

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. 

3. Warunki konieczne do pobrania pełnej dokumentacji przetargowej:  

O udzielenie dostępu do pełnej dokumentacji przetargowej mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy posiadają doświadczenie w eksploatacji i prowadzeniu ruchu farmy wiatrowej o mocy 

minimum 10MW zawierającej stację elektroenergetyczną SN/WN w okresie co najmniej 2 

lat, potwierdzone odpowiednim dokumentem referencyjnym. 

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

 

Lp. Kryterium Waga 

1. Referencje 25% 

2. Kwalifikacje dedykowanego zespołu do realizacji zamówienia 30% 

3. Wysokość wynagrodzenia 35% 

4. Akceptacja wzoru umowy 10% 
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5. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 

Krzysztof Sierota - Kierownik ds. eksploatacji farm wiatrowych 

e-mail: eze.przetarg1@engie.com 

Wojciech Stasiukiewicz 

kom. +48 601 682 231 

e-mail: wojciech.stasiukiewicz@engie.com 

 

6. Oferta powinna być złożona w wersji papierowej w jednym egzemplarzu lub 

elektronicznej  w języku polskim.  

7. Termin składania ofert upływa w dniu: 6 lipca 2018r. do godz. 1300 czasu 

warszawskiego. 

8. Ofertę należy złożyć na adres: 

     ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. 

ul. Uniwersytecka 13 

40-007 Katowice 

tel. +48 32 603 05 99 

e-mail: eze.przetarg1@engie.com  

9. Opis warunków uczestnictwa i warunków przetargu wraz z projektem umowy zawiera 

dokumentacja dostępna na serwerze Zamawiającego. Dostęp do serwera (login i hasło) 

zostanie udzielony Oferentowi na podstawie pisemnego wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu (załącznik nr 1) przesłanego na adres e-mail: 

eze.przetarg1@engie.com lub na podany na wstępie adres siedziby Zamawiającego. 

10. Wnioski niespełniające wymagań Zamawiającego, o których mowa w punkcie 3 

niniejszego ogłoszenia, zostaną odrzucone.  

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej. 

13. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców przystępujących do 

przetargu. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a. odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części na każdym etapie 

postępowania ofertowego/przetargowego, bez jakichkolwiek negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego, w szczególności bez ponoszenia ujemnych 

konsekwencji finansowych lub odszkodowawczych z tego tytułu,  

b. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, 

c. zmiany terminu składania ofert oraz negocjacji z wybranymi wykonawcami, 

d. modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przed upływem 

terminu składania ofert, 

e. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie 

przetargu. 
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