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ogłoszenie powiązane:

ogłoszenie nr 621o-2o16 z dnia 20t6-o1-o8 r. ogłoszenie o zamówieniu - Szczecinek
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego Wraz z
infrastrukturą służącego do ładowania 1O-ciu autobusów elektrycznych (bateryjnych), na 10-cu stanoWiskach
zlokalizowanych na terenie zajezdni...
Termin składania ofert: 2016-01-25

Szczecinek: Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza
energetycznego wraz z infrastrukturą do ładowania 10-ciu autobusów
elektrycznych (bateryjnych), na 1 O-ciu stanowiskach zlokalizowanych
na terenie zajezdni Zamawiającego W szczecinku przy ulicy Gieślaka 4.

Numer ogłoszenia; 37440 - 2016; data zamieszczenia: 19.02.2016
oGŁoSZENlE o UDZIELENlU ZAMOWIEN|A - Usługi

Zamieszczan ie ogłoszen ia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

ogłoszenia w BZP 6210 - 2016r.

czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.

SEKGJA l: ZAMAWIAJĄCY

l. 1) NAZWA lADRES: Komunikacja Miejska Sp. z o.o., ul. Cieślaka 4,78-400 Szczecinek, woj.

zachodniopomorskie, tel. 94 3743573, faks 94 3743573.

l.2) RoDzAJ ZAMAW|AJĄGEGo: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

!l.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza

energetycznego WraZ z infrastrukturą do ładowania 1O-ciu autobusów elektrycznych (bateryjnych), na

1O-ciu stanowiskach zlokalizowanych na terenie zĄezdni Zamawiającego W Szczecinku przy ulicy Cieślaka

4..

ll.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

ll.3) określenie pnedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji

projektowej przyłącza energetycznego Wraz z infrastrukturą słuzącego do ładowania 1O-ciu autobusów

elektrycznych (bateryjnych), na 1O-cu stanowiskach zlokalizowanych na terenie zĄezdni Zamawiającego W

Szczecinku,ul.Cieślaka4.ZakreswykonaniaprojektuprzezWykonawcę: 1.Wykonawcawimieniu 
l-\ r

ZamawiĄącego uzyska od oSD warunki techniczne przyłączenia do sieci. 2. Uzyska mapy do celÓw { \ \
' '\iprojektowych. 3. Projekt stacjitransformatorowej zprzyłączem SN o długościokoło'100m i układem \ l

V"J.
!
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pomiarowym energii elektrycznej. Projektowana stacja po stronie nn. ma obejmować 10 obwodów do

stanowisk ładowania autobusów elektrycznych o mocy 80kVA kaŻde, oraz dwa obwody rezerwowe. Należy

zaprojektować dodatkowy obwód do stanowiska ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 33 kVA.

Lokalizacja przyłączy ładowarek autobusowych została przedstawio na na załączonej mapie sytuacyjnej-

załącznik Nr 1. Rozliczeniowe urządzenie pomiaru energii elektrycznej powinno pozwalac na rozliczenie

energii w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty i niedziele jako pozostałe godziny doby w strefie

pozaszczytowej' 4' W projekcie należy przewidzieć miejsce pod terminale ładowarek autobusów

elektrycznych o mocy 80kVA przy projektowanych szafkach po stronie nn' Wraz z układem pomiarowym

zuŻycia energiiw kazdej szafce. 5. opracowanie i uzgodnienie z oSD lnstrukcji Wspołpracy Ruchowej" 6.

Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia Wymagane przezPrawo

Budowlane, będzie stanowiła podstawę o wydanie pozwolenia na budowę. 7. Wykonawca dokumentacji

projektowej otrzyma od Zamawiającego odpowiednie pełnomocnictwa do wykonania przedmiotowego

zadania' 8. Koncepcję nalezy uzgodnić zZamawiĄącym przed złozeniem na Naradę Koordynacyjnądo

dnia 31-03-2016' 9' Wykonawca wystąpio uzyskanie pozwolenia na budowę do końca lipca 2016. 10.

Zakres wykonanej dokumentacji projektowej musi obejmować: a) projekt budowlany w wersji papierowej - 5

egz. b) projekt wykonawczy w wersji papierowej - 2 egz. c) kosztorys inwestorski w wersji papierowej -2

egz. d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji papierowej -2 egz. e)

przedmiar robÓt budowlanych dla oferenta w wersji papierowej - 2gz. t) lnstrukcję współpracy ruchowej w

wersji papierowej - 3egz. g) kompletną dokumentację projektową w formie elektronicznej w formacie pdf - 2

nośniki. 11 ' Projekt musi odpowiadać wymaganiom technicznym, przepisom, normą oraz zasadą wiedzy

technicznej, które pozwolą na wykonanie tego zadania w sposób nadający się do eksploatacji bezwad. 12.

Wykonawca w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej

zobowiązany będzie do zorganizowania pienłszej roboczej narady technicznej, na której przedstawi

ZamawiĄącemu proponowane rozwiązania techniczne' 13. Wykonawca jest zobowiązany pełnić nadzÓr

autorski przy r ealizacji i nwestycj i w ra mach wyna g rodzen ia u mownego..

ll'4) Wspól ny Słown ik Zamówień (C PV): 7 1 .32.31.00-9, 7 1 .24.80.00-8.

SEKCJA lll: PROGEDURA

ll 1.1 ) TRYB U DZIE LEN tA ZAMOWIEN lA: Przetarg nieograniczony

ilr.2) TNFORMACJE ADMTNTSTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA lV: UDZTELENIE ZAMOWIENIA

lV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 19.02.2016

!v.2) LtczBA oTRZYMANYCH OFERT 1.

rv.3) LrczBA oDRZUCONYCH OFERT 0.
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rv.4) NAZWA TADRES WYKONAWCy KTOREMU UDZTELONO ZAMOWIENTA:

PRZEDS|ĘBloRsTWo WIELOBRANZOWE PlU MAR|USZ PloTRoWlCZ, ul" Bukowa19, 78-4oo

Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.

lV.5) Szacunkowa wańośó zamówienla (bez VAI): 30000,00 PLN.

lV.6) lNFoRMAcJA o cENlE WYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTACH z NAJNlzszĄ l NAJvVYższą

cENĄ

Cena wybranej ofeńy: 30135'00

ofeńa z nĄniższąceną: 30135,00 / ofeńa z nĄvtyższą ceną: 30135,00

Waluta: PLN.
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