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oGŁosZENlE!!!

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ,,Świdnica" Sp. z o.o. ogłasza przeltarg nie,ograniczony

(zamówienie sektorowe - poniŻej progu unijnego) na wykonanie dokumentacji projelktowej (techniczno-

wYkonawczej)wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń (pozwolenie budowlane) do,tyczącej:

1. lnstalacji stacji transformatorowej o mocy 4oo kW oraz posadowienie ładowarki elektlycznej typu

PANTOGRAF o mocY minimum 350 kW do ładowania prądem autobusów elektrycznyt:h oraz clpracowanie

dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie instalacji elektrycznej w obiekcie oraz urządzeń

elektroenergetYcznYch i instalacji od Obiektu do miejsca rozgraniczenia własności z5lodnie z Warunkami

przyłączenia.

Miejsce posadowienia -Świdnica, ul, Dworcowa (działka nr'J,448obr.4AM 10)

Projekt musi byĆ zgodny z Warunkami Przyłączenia nr WP/1o9o83llozl/ooĄRo2 z l9.to,2O21,r

(Załącznik nr 1)

2, lnstalacji stacji transformatorowej o mocy 4O0 kW oraz posadowienie ładowarki elektrycznej typu

PANTOGRAF o mocY minimum 350 kW do ładowania prądem autobusów elektrycznyc:h oraz clpracowanie

dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie instalacji elektrycznej w obiekr:ie ora,z urządzeń

elektroenergetYcznYch i instalacji od Obiektu do miejsca rozgraniczenia własności zgodnie z Warunkami

przyłączenia.

Miejsce posadowienia -Świdnica, ul, E. Plater (działka nr 325/2,obr.l Am 10).

Projekt musi byĆ zgodny z Warunkami Przyłączenia nr WP/1o9O97 /2oż1,/oo4l\o2 z 21,.to,2o21r

(Załącznik nr 2)

3. Posadowienia na terenie bazy MPK w Świdnicy 6-ciu ładowarek elektrycznych typu pLUG lN o mocy

min. 50 kW każda do ładowania prądem autobusów elektrycznych (miejsce instalacji ładowarek typu
pLuG lN - przy znajdującej się już na terenie bazy infrastruktury ładowarek).

4. Kalkulację kosztów rozbudowy układu zasilania (dotycz. pkt.1, pkt 2.i pkt. 3.)
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5. WYkonawca zobowiązany jest do uzyskania ze Starostwa Powiatowego w świdnicy po,zwolenia na

budowe (dotvczv pkt. 1 i2).

Termin wykonania dokumentacji projektowej (pkt. r, ż,3 i 4) - do t5.o2.2o22r

Termin uzyskania pozwoleń na budowę (pkt. 1 i2) -do L6.o5.2o22r

Ofertę naleŻY zloŻYĆ do dnia O8.L2.2O2L, do godz. 11.00. Wykonawca składa ofertę w formie

elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą MPK świdnica'' Sp. z o.o. ,

Aby złożyć ofertę, naIeży:

- wejść na stronę logowania - https://epuap.gov.pl - Zalogui sie

Następnie;

wvbierz sposób logowania ( izalogować sie).

Kliknąć

Pismo ogólne do podmiotu publicznego - Załatw sprawe

Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo:

MlEJsKlE PRzEDslĘBtoRTWo KoMUNlKACYJNE ,śWlDNtcA,, SPóŁKA

oDPoWlEDzlALNoŚctĄ

oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

otwarcie ofert nastąpi w dniu o8.L2.2o21- o godz. 11.15. w sali narad.

Ocena ofert - waga kryteriów:

Waga kryteriów:

CENA - LOO% | nie można dzielić zamówien!a)

załaczniki do ninieiszeqo ogłoszenia:

Zalącznik nr 1 - Warunki Przyłączenia nr WP/109os3/2o2L/oo4Ro2 z 19,70.2o21,r

Załącznik nr 2 - Warunki Przyłączenia nr WP/109O97l2o21,/oo4Ro2 z ZL.Lo.Zo2Ir

OGRANlCZONĄ
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Zalącznik nr 3 -Założenia Projektowo Wykonawcze. Nazwa zadania: Warunki imożliwości prz,yłączenia do

sieci elektroenergetycznej stacji stanowiskowych ładowania autobusów komunikacji miejskiej z napędem

elektrycznym.

Upoważniony do kontaktowania się z Oferentami :

Kierownik Działu Zasobów Majątkowych

mgr inż. Mirosław Jajko

Tel. 74-851-8I-2L,570 525 949
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