Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ergo.trzebnica.pl/14/24/przetargi.html

Trzebnica: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ W FORMULE ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ
Numer ogłoszenia: 129123  2016; data zamieszczenia: 11.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA  ERGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55100
Trzebnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 310 99 92, faks 71 312 38 64.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ergo.trzebnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ W FORMULE ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i budowa hali magazynowej na terenie
Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Trzebnicy w systemie Zaprojektuj i zbuduj. 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. Sporządzenie dokumentacji projektowej. 1.2.
Uzyskanie wymaganych decyzji budowlanych. 1.3. Roboty ziemne. 1.4. Wykonanie płyty fundamentowej. 1.5. Montaż hali . 1.6. Montaż instalacji oświetleniowej i gniazd
wtykowych. 2. Wymagane parametry hali magazynowej: 2.1. Powierzchnia zabudowy 200 m3. 2.2. Kubatura nie mniej niż 1260 m3. 2.3. Wysokość w szczycie nie mniej 6,35

m. 2.4. Dach: Dwuspadowy o kącie 15º, płyta warstwowa PUR, grubość 80 mm. 2.5. Bramy: Dwie ocieplane bramy segmentowe z podnośnikiem łańcuchowym o
wymiarach: 4m (szer.) x 4,5m (wys.) z wbudowanymi drzwiami wejściowymi o wymiarach 1mx2m. 2.6. Drzwi: Drzwi wejściowe z płyty warstwowej 1m x 2m. 2.7. Inne:
Orynnowanie PCV, konstrukcja musi być obliczona na strefy obciążenia śniegiem w Polsce. 2.8. Oświetlenie energooszczędne na poziomie 100 lx. 2.9. Sieć
elektroenergetyczna gniazd wtykowych 230V, zabezpieczenie 10 A, uziemiona, sztuk:12. Szkic hali stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.32.218.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 PLN /słownie: dziesięć tysięcy PLN/ 1. Oferent wnosi wadium: a) w pieniądzu: b)  na konto
Zamawiającego: 53 9591 0004 2001 0010 3121 0001 c) (z dopiskiem: Wadium w przetargu na budowę hali montażowej w formule Zaprojektuj i zbuduj) d) w poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; e) w gwarancjach
bankowych, f) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 2. Sposób przekazania Wadium należy wnieść/wpłacić przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin
wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie,
że na pierwsze żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
Oryginał ww. dokumentu należy złożyć razem z ofertą. 3. Zwrot wadium Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą; b) zawarto
umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium na wniosek oferenta: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez oferenta. 4. Zatrzymanie
wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wybrany w przetargu oferent: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) nie

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie oferenta
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie oferenta
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie oferenta
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie oferenta
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie oferenta
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór w załączniku nr 1 do SIWZ); 2. Parafowany egzemplarz wzorca umowy
(wzór w załączniku nr 2 do SIWZ); 3. Protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej (wzór protokołu w załączniku nr 3 do SIWZ); 4. Wstępny projekt hali magazynowej z
charakterystyką obiektu; 5. Dowód wniesienia wadium; 6. Zestawienie zrealizowanych budów hal magazynowych z ostatnich 3 lat według wzoru z załącznika nr 5 do
niniejszej SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1  Cena  0.85
2  Okres gwarancyjny  0.10

3  Doświadczenie  0.05
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ergo.trzebnica.pl/14/24/przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica ERGO Sp. z o.o. pl. Marszałka J.
Piłsudskiego 1 55100 Trzebnica woj. dolnośląskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2016 godzina 09:45, miejsce: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Trzebnica ERGO Sp. z o.o. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 55100 Trzebnica woj. dolnośląskie Pokój nr 46.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 01.09.2016.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

