Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Biuro w Łodzi, 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87,
Wydział Strategii Zakupów
działając w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO:
VEOLIA ENERGIA POZNAŃ ZEC S.A.
Ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań
ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w oparciu o przepisy art. 701- 705 Kodeksu
Cywilnego, instrukcję określającą zasady udzielania zamówień dla projektów, które mogą być
współfinansowane z środków funduszy UE oraz innych środków publicznych oraz warunki i
wymagania zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia

„ Modernizacja kotłów:
OP430 (2K i 3K) oraz OP140 (1K2)
w Veolia Energia Poznań ZEC S.A. w celu redukcji emisji NOx”
Postępowanie nr PŚ/VCUW/VPZE/4/2015
Planowane termin realizacji:
1. Instalacja deNOx dla kotła 2K
od 01.07. do 15.10.2017r.
2. Instalacja deNOx dla kotła 3K
od 01.04. do 15.07.2017r.
3. Instalacja deNOx dla kotła 1K2
od 15.03. do 01.07.2016r.
Podane wyżej terminy mogą ulec zmianie.
Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu zostało zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego: energiadlapoznania.pl
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.
Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) należy
skierować na adres e-mail: pl.vpol.nox.mailbox@veolia.com podając w tytule temat i numer
postępowania.
Elektroniczna wersja SWZ udostępniana będzie nieodpłatnie od dnia 16.03.2015r., po
wcześniejszym zarejestrowaniu Wykonawcy przez Zamawiającego. W celu zarejestrowania przez
Zamawiającego Wykonawca winien przesłać wniosek, o którym mowa wyżej.
Każda wiadomość kierowana do Zamawiającego za pomocą poczty e-mail winna zostać opatrzona
informacją dotycząca nadawcy tj. nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem osoby
wysyłającej wiadomość, telefonicznym numerem kontaktowym.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w SWZ.
Sposób oceny spełnienia przez Oferentów tych warunków został opisany SWZ.
Oferty będą oceniane na podstawie nw. kryteriów:
a) cena umowna (pC)
– waga (wC) 70%
b) koszty eksploatacyjne (pE)
– waga (wE) 20%
c) ocena techniczna (pT)
– waga (wT) 10%
Opis sposobu oceny ofert określa SWZ. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.
Stanowiska negocjacyjne (oferta wstępna) należy składać osobiście lub przesłać pocztą za
potwierdzeniem odbioru na adres:
Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
Biuro w Łodzi, 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87, kancelaria 9 piętro
w terminie do dnia 25.05.2015r. do godz. 12.00.

Zamawiający przewiduje organizację wizji lokalnej dla Wykonawców w dniu 26.03.2015r.
godz.10:00 na warunkach określonych w SWZ.
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w sprawach przetargu są:
- sprawy techniczne: Paweł Jazikowski – tel. 61 8211 242, kom. 667 626 233,
Mariusz Wrona tel. 61 8211 371, kom. 605 367 114
- sprawy formalne i organizacyjne: Paweł Ścibior – tel. 42 231 55 64, kom. 722 055 105
Zamawiający ma prawo zmiany ogłoszenia oraz SWZ.
Zamawiający ma prawo odwołać warunki przetargu zawarte w SWZ lub zamknąć przetarg na
każdym etapie/ bez wyboru oferty bez podawania przyczyn.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości i formie określonej w SWZ.
Zamawiający udostępni na prośbę Oferentów Instrukcję określającą zasady udzielania zamówień
dla projektów, które mogą być współfinansowane z środków funduszy UE oraz innych środków
publicznych. Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie z ww. funduszy.

