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Usługi na obiekcie hydrotechnicznym
EW Świnna Poręba – etap II: Część
1: Nadzór, konserwacja
comiesięczna i utrzymanie w
sprawności systemów sterowania
elektrownią. Część 2: Nadzór,
konserwacja comiesięczna i
utrzymanie w sprawności układu
regulatora turbiny.

Tryb podstawowy

Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

tel.413340098 wew. 206

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
KR.ROZ.2810.95.2022

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
15.06.2022 12:00

Termin składania ofert
27.06.2022 10:00

Termin otwarcia ofert
27.06.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem  zamówienia  są  usługi  na  obiekcie  hydrotechnicznym  Elektrownia



Wodna  Świnna  Poręba  gm.  Mucharz  pow.  wadowicki  obejmujące  odpowiednio  dla
każdej części zamówienia wykonanie nadzoru, konserwacji i utrzymania w sprawności:

Część  1:  Nadzór,  konserwacja  comiesięczna  i  utrzymanie  w  sprawności  systemów
sterowania elektrownią,

Część  2:  Nadzór,  konserwacja  comiesięczna  i  utrzymanie  w  sprawności  układu
regulatora turbiny.

2.  Szczegółowy zakres zamówienia oraz standardy i  wymogi  jego realizacji  określa
dokumentacja  postępowania,  w  tym  w  szczególności  Opis  przedmiotu  zamówienia
stanowiący Załącznik nr 2a – 2b do SWZ, oraz projekt umowy - Załącznik nr 3  do
SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
1. Dla Części  1:   Wykonawca zobowiązany jest  wykazać że w okresie
ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał i prawidłowo
ukończył  przegląd lub serwis co najmniej  dwóch systemów sterowania i
nadzoru elektrowni dla turbin wodnych o spadzie powyżej H=30 [m] i mocy
znamionowej powyżej 2 MW.

 

2. Dla Części  2:   Wykonawca zobowiązany jest  wykazać że w okresie
ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał i prawidłowo
ukończył  przegląd  lub  serwis  co  najmniej  dwóch  elektrohydraulicznych
układów regulacji, dla turbin wodnych o spadzie powyżej H.30 [m] i mocy
znamionowej powyżej 2MW.

Branże CPV

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

Pliki do pobrania
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty doc, 95.5 KB

Załącznik nr 2a do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 1 docx, 24.89 KB

Załącznik nr 2b do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części 2 docx, 23.38 KB

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73879,Zalacznik-nr-1-do-SWZ-Formularz-oferty.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73879,Zalacznik-nr-1-do-SWZ-Formularz-oferty.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73880,Zalacznik-nr-2a-do-SWZ-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-dla-Czesci-1.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73880,Zalacznik-nr-2a-do-SWZ-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-dla-Czesci-1.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73881,Zalacznik-nr-2b-do-SWZ-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-dla-Czesci-2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73881,Zalacznik-nr-2b-do-SWZ-Opis-Przedmiotu-Zamowienia-dla-Czesci-2.html


Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy doc, 110.5 KB

Załącznik nr 4a do SWZ - Kosztorys ofertowy dla Części 2 docx, 18.74 KB

Załącznik nr 4b do SWZ - Kosztorys ofertowy dla Części 2 docx, 16.86 KB

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz uslug doc, 84 KB

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o zakresie wykonania zamówienia przez Wykonawców
wspóln doc, 79 KB

Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Wykonawca doc, 90.5 KB

Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - inne podmioty doc, 88.5 KB

Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji art. 108 i 109 ustawy doc, 56 KB

Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji art. 7 ust. 1 docx, 28.6 KB

Załącznik nr 11 do SWZ -Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej docx, 29.18 KB

SWZ KR.ROZ.2810.95.2022 pdf, 289.31 KB

Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 176.86 KB

Informacja z otwarcia ofert pdf, 96.03 KB
Dodano po publikacji w dniu 27.06.2022 14:42:27

Wybór najkorzystniejszej oferty (KR.ROZ.2810.95.2022) pdf, 169.32 KB
Dodano po publikacji w dniu 08.07.2022 14:32:54

Wybór najkorzystniejszej oferty (KR.ROZ.2810.95.2022) pdf, 183.92 KB
Dodano po publikacji w dniu 11.07.2022 14:54:35

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

08.07.2022 14:32:54

Monika Kondracka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.07.2022 14:54:35

Monika Kondracka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.07.2022 14:56:56

Monika Kondracka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73882,Zalacznik-nr-3-do-SWZ-Wzor-umowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73882,Zalacznik-nr-3-do-SWZ-Wzor-umowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73883,Zalacznik-nr-4a-do-SWZ-Kosztorys-ofertowy-dla-Czesci-2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73883,Zalacznik-nr-4a-do-SWZ-Kosztorys-ofertowy-dla-Czesci-2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73884,Zalacznik-nr-4b-do-SWZ-Kosztorys-ofertowy-dla-Czesci-2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73884,Zalacznik-nr-4b-do-SWZ-Kosztorys-ofertowy-dla-Czesci-2.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73885,Zalacznik-nr-5-do-SWZ-Wykaz-uslug.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73885,Zalacznik-nr-5-do-SWZ-Wykaz-uslug.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73886,Zalacznik-nr-6-do-SWZ-Oswiadczenie-Wykonawcy-o-zakresie-wykonania-zamowienia-prz.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73886,Zalacznik-nr-6-do-SWZ-Oswiadczenie-Wykonawcy-o-zakresie-wykonania-zamowienia-prz.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73886,Zalacznik-nr-6-do-SWZ-Oswiadczenie-Wykonawcy-o-zakresie-wykonania-zamowienia-prz.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73887,Zalacznik-nr-7-do-SWZ-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-Wykonawca.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73887,Zalacznik-nr-7-do-SWZ-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-Wykonawca.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73888,Zalacznik-nr-8-do-SWZ-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-inne-podmioty.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73888,Zalacznik-nr-8-do-SWZ-Oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-inne-podmioty.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73889,Zalacznik-nr-9-do-SWZ-Oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji-art-108-i-109-ustawy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73889,Zalacznik-nr-9-do-SWZ-Oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji-art-108-i-109-ustawy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73890,Zalacznik-nr-10-do-SWZ-Oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji-art-7-ust-1.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73890,Zalacznik-nr-10-do-SWZ-Oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji-art-7-ust-1.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73891,Zalacznik-nr-11-do-SWZ-Oswiadczenie-o-braku-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73891,Zalacznik-nr-11-do-SWZ-Oswiadczenie-o-braku-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73892,SWZ-KRROZ2810952022.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73892,SWZ-KRROZ2810952022.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73893,Ogloszenie-o-zamowieniu.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/73893,Ogloszenie-o-zamowieniu.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/75354,Informacja-z-otwarcia-ofert.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/75354,Informacja-z-otwarcia-ofert.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/77048,Wybor-najkorzystniejszej-oferty-KRROZ2810952022.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/77048,Wybor-najkorzystniejszej-oferty-KRROZ2810952022.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/77167,Wybor-najkorzystniejszej-oferty-KRROZ2810952022.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/77167,Wybor-najkorzystniejszej-oferty-KRROZ2810952022.html


Części postępowania
Numer

Przedmiot

Kategoria

Akcja

KR.ROZ.2810.95.2022

Część 1: Część 1: Nadzór, konserwacja comiesięczna i utrzymanie w sprawności systemów
sterowania elektrownią.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

KR.ROZ.2810.95.2022

Część 2: Nadzór, konserwacja comiesięczna i utrzymanie w sprawności układu regulatora
turbiny.

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

Informacja

Postępowanie zakończone

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12909,Czesc-1-Czesc-1-Nadzor-konserwacja-comiesieczna-i-utrzymanie-w-sprawnosci-system.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12910,Czesc-2-Nadzor-konserwacja-comiesieczna-i-utrzymanie-w-sprawnosci-ukladu-regulat.html


Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj przez szybką rejestrację

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login  Hasło

 Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/oferent
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/przypomnij
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
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