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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ekoenergiasilesia.pl/g2/stronagłówna.html

Katowice: Przeprowadzenie przeglądów technicznych i gwarancyjnych
urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
zainstalowanych w budynku Parku Przemysłowo  Technologicznego
Ekoenergia  Woda  Bezpieczeństwo i budynku Parku Przemysłowo 
Technologicznego Ekoenergia  Efektywność, położonych w Katowicach
przy ul. Żeliwnej 38.
Numer ogłoszenia: 88128  2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ekoenergia Silesia S.A. , ul. Żeliwna 38, 40599 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 220
80 71, faks 32 220 80 71.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie przeglądów technicznych i
gwarancyjnych urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Parku
Przemysłowo  Technologicznego Ekoenergia  Woda  Bezpieczeństwo i budynku Parku Przemysłowo 
Technologicznego Ekoenergia  Efektywność, położonych w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I Przeprowadzenie w 2016
roku dwóch przeglądów technicznych i gwarancyjnych urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Parku Przemysłowo  Technologicznego Ekoenergia  Woda 
Bezpieczeństwo położonym w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, w tym konserwacji obejmującej w
szczególności 10 central wentylacyjnych Clima Product, nawilżacze, agregat wody lodowej Daikin, agregat
freonowy Galletti, system klimatyzacji zbiorczej Mitsubishi, wentylatory dachowe i kanałowe oraz inne
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urządzenia współpracujące. Część II Przeprowadzenie w 2016 roku dwóch przeglądów technicznych i
gwarancyjnych urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych na I piętrze,
parterze i piwnicy budynku Parku Przemysłowo  Technologicznego Ekoenergia  Efektywność położonym w
Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, w tym konserwacji obejmującej w szczególności centrale wentylacyjne
VBW, system klimatyzacji zbiorczej Midea, wentylatory dachowe i kanałowe oraz inne urządzenia
współpracujące. Kod/y CPV 713561009, IA222, IA235..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.61.009.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wnosi wadium w wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) dla
części I; 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) dla części II. 2. Wadium może być wnoszone w
pieniądzu (przelewem) na konto Zamawiającego: BANK PEKAO SA nr 61 1240 6292 1111 0010 6340 7979 lub
w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1804). Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale do depozytu w siedzibie Ekoenergia
Silesia S.A. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto
Zamawiającego. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do
zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.
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
Wykonawca uprawniony jest do obsługi gwarancyjnej urządzeń i instalacji będących przedmiotem
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usług
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:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie  wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Referencje zrealizowanych zamówień odpowiadających rodzajem zamówienia przedmiotowi niniejszego
zamówienia (Przeprowadzenie przeglądów technicznych i gwarancyjnych urządzeń oraz instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o wartości przekraczającej 50 000, 00 PLN) udokumentowana referencjami

SEKCJA IV: PROCEDURA
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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  90
2  Doświadczenie  10
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.ekoenergiasilesia.pl/g2/stronagłówna.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ekoenergia Silesia S.A. 40
599 Katowice ul. Żeliwna 38.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2016
godzina 10:00, miejsce: Ekoenergia Silesia S.A. 40599 Katowice ul. Żeliwna 38.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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
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