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Branża ma nową
organizację – KIGE

W

dniu 11 czerwca
w SÍkocinie Starym ko≥o Warszawy
uczestnicy Konwencji Przemys≥owo-Handlowych Firm Branøy Elektrycznej powo≥ali nowπ
organizacjÍ branøowπ pod nazwπ Krajowa Izba Gospodarcza
Elektryki (KIGE).
Proces powstania KIGE zainicjowa≥y firmy produkcyjne,
dystrybucyjne i wykonawcze
dzia≥ajπce na rynku polskim:
Acar, airRoxy, EcoEnergy,
ElektroUnion, Govena Lighting, Grodno, Kanlux, Volteno,
zaú powstanie nowej organizacji wsparli: OgÛlnopolska Federacja PrzedsiÍbiorcÛw i PracodawcÛw PrzedsiÍbiorcy.pl,
OgÛlnopolski Cech Rzemios≥
Budowlanych i RÛønych, Polski Zwiπzek Przemys≥u Oúwie-

tleniowego (PZPO), Stowarzyszenie ElektrykÛw Polskich,
Zarzπd G≥Ûwny (SEP ZG)
i Biuro Badawcze ds. Jakoúci
(SEP BBJ).
G≥Ûwnym celem KIGE jest
ochrona praw i reprezentowanie
interesÛw, w tym gospodarczych,
zrzeszonych w niej cz≥onkÛw,
jak rÛwnieø budowanie pozytywnego wizerunku przedsiÍbiorcy w Polsce.
Podczas spotkania inauguracyjnego deklaracjÍ przynaleønoúci do nowej organizacji z≥oøy≥o
ponad 100 firm branøy elektrycznej z sektora ma≥ych i úrednich
przedsiÍbiorstw. Tym samym
spe≥niony zosta≥ podstawowy
(zgodny z ustawπ o Izbach Gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r.) warunek rejestracji
Izby Gospodarczej.

P R Z E TA R G I

Do zarzπdu KIGE zostali
wybrani: S≥awomir DÍbowski
(prezes) oraz £ukasz Kasprzyk
i Jacek Kosiorek (wiceprezesi).
W sk≥ad komisji rewizyjnej weszli natomiast Adam Bochenek,
Artur Rozmus i Jakub RÛziewicz.
Po rejestracji bÍdzie to najprawdopodobniej najwiÍksza
organizacja szeroko pojÍtej
branøy elektrycznej, zarÛwno
pod wzglÍdem liczby cz≥onkÛw,
jak rÛwnieø reprezentatywnoúci
samej branøy, skupiajπca firmy produkcyjne, dystrybucyjne
i wykonawcze z sektora MåP.
Pierwsze Walne Zgromadzenie cz≥onkÛw KIGE zaplanowano na jesieÒ tego roku. Pe≥na
aktywnoúÊ Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki powinna
rozpoczπÊ siÍ z poczπtkiem
2016 r.

Portfel Grupy Atrem
zwiększył się do 160 mln zł

C

nek stacji wraz z instalacjπ energetycznπ oraz rozdzielniπ 110
i 15 kV, pe≥ne zagospodarowanie terenu, sporzπdzenie dokumentacji powykonawczej i instrukcji eksploatacji. Termin zakoÒczenia prac ustalono na po≥owÍ listopada bieøπcego roku.
ñ Zlecenie od Vortex Energy
Polska jest kolejnym zadaniem
dla Contrastu w ostatnich tygodniach. Pozyskaliúmy w tym
czasie projekty o wartoúci blisko
40 mln z≥. Nadal aktywPRZYCHODY GRUPY ATREM
nie ofertujemy w szeroko
(w mln z≥)
rozumianym obszarze
elektroenergetyki i wierzymy, øe zaowocuje to
nastÍpnymi ciekawymi
realizacjami. Liczymy, øe
nowa ustawa o OZE
sprawi, øe pojawi siÍ wiÍ-

ontrast, spÛ≥ka z Grupy
Atrem, zawar≥ z Vortex
Energy Polska umowÍ
na budowÍ stacji elektroenergetycznej 110/15 kV bÍdπcej elementem farmy wiatrowej JÛüwin (woj. wielkopolskie). WartoúÊ netto zlecenia wynosi ponad 7 mln z≥.
W ramach umowy, Contrast
wykona szereg robÛt elektroenergetycznych oraz budowlanych, obejmujπcych m.in. budy-

cej zleceÒ z tego obszaru ñ podkreúla Marek Korytowski, prezes
Contrastu i wiceprezes Atremu.
Pod koniec maja Contrast
otrzyma≥ od Tauron Dystrybucja
zlecenie o wartoúci 17 mln z≥ na
budowÍ GPZ KalinÛwka na Dolnym ålπsku. Kilka dni pÛüniej
oferta spÛ≥ki zosta≥a wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowÍ podstacji trakcyjnej Rylsk wraz z liniπ zasilajπcπ
110 kV i infrastrukturπ przyleg≥π. Zleceniodawcπ tego zamÛwienia jest spÛ≥ka PKP Energetyka, a jego wartoúÊ netto wynosi 14,3 mln z≥. DziÍki pozyskaniu
powyøszych zleceÒ wartoúÊ portfela zamÛwieÒ Grupy Atrem
wzros≥a do ponad 160 mln z≥,
z czego oko≥o 132 mln z≥ przypada do realizacji w tym roku.

Enea Wytwarzanie zleci
prace modernizacyjne
Enea Wytwarzanie rozpisa≥a przetarg na modernizacjÍ rozdzielni 6 kV
P1, wymianÍ wy≥πcznikÛw 6 kV w polach zasilania 1, 2, 3 i 4 rozdzielnicy
P2 oraz celek pod rozdzielnicπ P2
do transformatora TZ2 w ramach modernizacji bloku energetycznego nr 1
i 2 na terenie Elektrowni Kozienice
w åwierøach GÛrnych. Termin sk≥adania ofert mija 29 czerwca. Na realizacjÍ zadania przewidziano czas
do 30 listopada bieøπcego roku.
PG Silesia
zamontuje rozdzielnie
PrzedsiÍbiorstwo GÛrnicze Silesia
zleci w ramach przetargu zaprojektowanie, dostawÍ, montaø oraz uruchomienie rozdzielni 6 kV RD-61
wraz z konstrukcjπ wsporczπ, potrzebami w≥asnymi oraz instalacjπ
oúwietleniowπ ñ zlokalizowanej na
poziomie VI w komorze rozdzielni
przy pompowni g≥Ûwnego odwadniania. Na oferty spÛ≥ka oczekuje
do 30 czerwca. Termin zakoÒczenia prac ustalono na 16 grudnia
2016 r.
I£-PIB zainstaluje
wy≥πcznik prπdu
Instytut £πcznoúci ñ PaÒstwowy Instytut Badawczy w Warszawie poszukuje firmy, ktÛra zainstaluje przeciwpoøarowy wy≥πcznik prπdu obwodÛw niskiego napiÍcia. Podmioty zainteresowane realizacjπ powyøszego
zadania mogπ nadsy≥aÊ swoje zg≥oszenia najpÛüniej do 29 czerwca.
Tauron zbuduje
stacjÍ transformatorowπ
Tauron Dystrybucja Oddzia≥ w Legnicy wy≥oni w ramach przetargu firmÍ,
ktÛra bÍdzie odpowiedzialna za budowÍ stacji transformatorowej 20/04 kV
z dowiπzaniami 20 kV i 0,4 kV z jednoczesnπ likwidacjπ stacji R-274-4
w Legnicy przy ul. OkrÍønej. Na oferty spÛ≥ka oczekuje do 6 lipca.
ZUOP uruchomi
system dozymetryczny
Zak≥ad Unieszkodliwiania OdpadÛw
PromieniotwÛrczych ñ PrzedsiÍbiorstwo PaÒstwowe w åwierku ko≥o
Warszawy og≥osi≥ przetarg na ÑWykonanie dostawy, montaøu oraz uruchomienia systemu dozymetrycznego ñ instalacje i uk≥ady pomiaroweî.
Na oferty zak≥ad oczekuje do 22 lipca. ZakoÒczenie prac przypada na
1 grudnia bieøπcego roku.
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