OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Znak sprawy: ZP2/2016

1. Nazwa i adres zamawiającego
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 59-140 Chocianów ,
ul. Głogowska 14
2. Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
www.mzgkim.com.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia, z
podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia parkingu w technologii GeoCrete
wraz z odwodnieniem przy cmentarzu komunalnym w Chocianowie, wykonanie wjazdu na
parking (nawierzchnia z kostki betonowej) od strony ulicy Lubińskiej ( 1. etap)
Łączna powierzchnia utwardzanego terenu wynosi 3525 m2
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym oraz
STWiOR
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej
6. Termin wykonania zamówienia
30.09.2016
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków
7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność
prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający uzna
warunek za
spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie , co najmniej dwóch robót polegających na
budowie, przebudowie lub remoncie dróg lub parkingów o podobnej strukturze
o łącznej wartości co najmniej 300.000,00,00 zł.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie
pisemnej ( oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) należy dołączyć do oferty.
7.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki określone w pkt od 5.1.1) do 5.1.4) musi spełniać co najmniej jeden
wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie, warunki określone w art.22 ust 1
ustawy Prawo zamówień publicznych musi spełniać każdy wykonawca z osobna.
7.5 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.6 Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo zamówień
publicznych.
7.7 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w
postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z
formułą spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnia.
8. Informacja na temat wadium
Ustala się wadium w wysokości 5.000,00 zł.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena – 90%
Gwarancja – 10%
10. Miejsce i termin składania ofert
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , 59-140 Chocianów,
ul. Głogowska 14 I piętro , sekretariat
Termin 12 sierpnia 2016r. do godz. 11:00
11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
15. Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 27.07.2016.
Chocianów 27.07.2016

